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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine how nuns regard reading. The 

reading of the Bible is a regular element in their everyday life. This study 
however, focuses mainly on the nuns’ self-chosen reading beyond the reading of 
the Bible. We explore the benefit they gain from reading and if life in convent 
influences their reading. 

 
Qualitative interviews were used and eight nuns, between 46-79 years of age, at 
four different convents, were interviewed. 

 
The analysis is based on two theories. First, we use Sten Furhammar’s model, 
which includes four functions of reading. The second theory, a model presented 
by Björn Viktröm, focuses on the understanding of a text. The model includes 
three stages of interpretation.  

 
The result shows that nuns reading habits are influenced by the culture of the 
convent. A central motive for their reading is spiritual growth. They keep 
contact with their cultural roots and the reading of hagiographies (biographies of 
saints) seems to strengthen their identity as nuns.  

 
We also found that the nuns have developed an interpretative way of reading. 
Through history, the Bible has been the object for interpretation. The nuns’ 
reading of the Bible, seems to influence their reading of other forms of 
literature. When speaking of literature and reading, they use concepts that 
indicate an experience in analysing texts. 

 
In other areas their reading habits are similar to that of people in general. They 
read the news and seem anxious to stay informed of issues of society. All 
informants read detective novels for relaxation. A general impression, however, 
is that the nuns are particular in their reading. They demand quality when it 
comes to language, characteristics and literature in general. 

 
Nyckelord: nunnor, kloster, högläsning, klosterkultur, läsvanor, läsning.   
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1. Inledning 
 
Den här uppsatsen kommer att belysa läsning hos en relativt okänd grupp i vårt nutida 
samhälle, nämligen nunnor. Länge var klostren centrum för böcker, bildning och läsning. Det 
var där biblioteken fanns, det var där bokproduktionen skedde, det var där man läste. Det var 
många hundra år sedan och tiderna har förändrats sedan dess. Bildning förflyttades till skolor 
och universitet. Klosterverksamhet förbjöds i vårt land i samband med reformationen. Kloster 
brändes, revs ned och nunnor och munkar fick fly. I mitten på nittonhundratalet blev det åter 
lagligt att grunda kloster. Klosterordnar växte fram och idag finns det cirka 200 nunnor i 
Sverige.  
 
I likhet med många andra har vi ingen direkt kunskap om nutida klosterkultur. Vår kännedom 
om nunnor härrör främst från historisk litteratur. Deras livsform, i den utsträckning vi har en 
föreställning om den, framstår som mycket speciell. Religionen är central i deras liv. De har 
särskilda regler som ska följas vilket bidrar till en annorlunda livsform. Själva ordet kloster, 
kommer av det latinska claustrum som betyder stängt rum. Vi funderade över om den 
eventuella avskildheten även innefattar läsning. Läser de på ett annat sätt än andra människor? 
Väljer de specifik litteratur som endast berör deras livsmiljö? Har de bevarat en läskultur? Är 
de intresserade av vad som händer i världen när det gäller nyheter, eller lever de i en sluten 
värld? 
 
Vilket är då vårt perspektiv på vårt ämne?  Ingen av oss är religiöst eller kyrkligt engagerad 
utan vi ser på nunnorna och deras miljö med utomståendes ögon. Vårt perspektiv gäller frågor 
kring läsning i allmänhet och utmärkande drag hos en grupps läsvanor, i det här fallet nunnor, 
inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka några nunnors självvalda läsning. Med detta 
menar vi sådan läsning som sker utanför den regelbundna bibelläsningen. Vi vill få insikt i 
deras förhållande till denna läsning genom att ta reda på vad de tänker, upplever och känner 
kring läsandet.  
 
1.2 Problemformulering  
 
Klosterinvånare lever i en egen kultur. Att nunnor studerar Bibeln är en självklar 
utgångspunkt och vår avsikt är att studera hur deras läsning ser ut utöver bibelläsningen. Vårt 
intresse är alltså att uppmärksamma hur förhållandet till övrig läsning ser ut och vilket utbyte 
de får av den. Vi är nyfikna på om de läser annan litteratur, och i så fall vilken samt deras 
egna tankar och funderingar kring denna. Kan det också vara så att själva klostermiljön har 
inflytande på klosterinvånarnas läsvanor? Vår huvudsakliga fråga lyder därför: 
 
Hur kan nunnors förhållningssätt till självvald läsning karakteriseras? 
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1.3 Frågeställningar 
 
Vad läser de, hur läser de och vilket utbyte ger läsningen? 
Influerar klosterkulturen den självvalda läsningen och i så fall hur? 
Vilka eventuella gemensamma mönster finns således för nunnorna när det gäller självvald 
läsning? 
 
Vi vill först definiera vad vi menar med självvald läsning. Nunnorna väljer sin livsinriktning 
och avger klosterlöften att följa. Detta val har de gjort efter att ha varit på ”inskolning”, det de 
kallar novistiden, i flera år. Det finns traditioner och etablerade mönster för nunnorna att flera 
gånger varje dag samlas och ha gemensamma böner, mässor och läsa ur Bibeln. Även utanför 
den schemalagda läsningen verkar man läsa Bibeln för att t.ex. finna böneämnen.  
 
Det vi vill studera är vad de får för utbyte av annan litteratur än Bibeln. Vi inkluderar 
dagstidningar och tidskrifter i den självvalda läsningen för vi är också intresserade av att se 
vad de får för utbyte av nyhetsinformation.    
 
1.4 Avgränsningar  
 
Vi avgränsar studien till att enbart beakta kvinnliga klosterinvånare dvs. nunnor. Vi tänker att 
det skulle vara lättare eftersom vi själva är kvinnor. Vi fokuserar på deras fritidsläsning, dvs. 
den läsning som är helt frivillig och som de själva bestämmer över. Med det är inte sagt att 
den andra läsningen är ofrivillig. Vi är också medvetna om att det är svårt att dra en gräns 
mellan fritidsläsning och icke-fritidsläsning. Vi fokuserar på deras läsvanor och nyhetsläsning 
och inte på deras övriga liv. Vi har inte avgränsat oss till nunnor i svenska kyrkan eller till 
nunnor i katolska kyrkan. 
 
1.5 Disposition  
 
I inledningen finns tankar kring ämnesvalet. Därefter följer syfte, problemformuleringar och 
frågeställningar samt en översikt över hur vi sökt litteratur. I kapitel 2 presenteras en 
genomgång av tidigare forskning och annan litteratur. I kapitel 3 redovisas teorier som valts. 
Därefter följer kapitel 4 om metodval och uppläggning av arbetet. I kapitel 5 ges en 
beskrivning av klosterkulturen, dess uppkomst, en beskrivning av klostren i dag samt en 
översikt över hermeneutikens utveckling. Kapitel 6 innehåller redovisning av undersökningen 
samt en sammanfattning av den. Kapitel 7 behandlar analys och diskussion och en 
sammanfattning av analyserna samt en diskussion av modellerna som analysverktyg. I kapitel 
8 redovisas undersökningens slutsatser och i kapitel 9 presenteras en sammanfattning. 
 
1.6 Sökning efter litteratur 
  
När vi sökte information till vår uppsats, ville vi dels hitta litteratur om nunnor och klosterliv 
och dels litteratur om läsning. Litteratur om nunnor och klosterliv fann vi dels via Libris och 
Borås högskolas bibliotekskatalog Voyager och dels på lokala bibliotek på våra respektive 
bostadsorter. Via Google på Internet sökte vi efter klostrens adresser och 
hemsidesinformation.  
 
En del litteratur om läsning hade vi fått kunskap om under utbildningens gång. En del 
litteratur fann vi via olika referenslistor. Därutöver fick vi tips av vår handledare om 
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ytterligare litteratur. Vi fick också rådet att söka inom ämnet systematisk teologi. En av 
källorna omnämndes av våra informanter vilket ledde till att vi bekantade oss med denna.  
 
Vi sökte även i databaser som LISA (Library and Information Science Abstracts), Academic 
Search Elite, i svenska Artikelsök men fann där ingenting av intresse för vår uppsats. Vi har 
använt sökord på engelska och svenska och trunkerat dessa. Exempel på sökord har varit 
nuns, reading habits, monastery, läsvanor, nunnor, kloster, klosterkultur i olika  
kombinationer. 
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2. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
I det här kapitlet presenteras litteratur som utifrån olika perspektiv har en anknytning till vårt 
ämne. Huvudintresset för denna studie gäller nutida nunnors läsning. Någon sådan forskning 
har vi dock inte funnit. Däremot har många forskare intresserat sig för nunnor från äldre tid 
och bl.a inriktat sig på deras intellektuella och kulturella verksamhet. Avsnittet inleds med 
litteratur om nunnor och klosterkultur ur ett historiskt perspektiv, följt av ett par källor med 
inriktning på bokens respektive läsningens historia. Därefter presenteras litteratur med 
huvudsakligt fokus på texten, läsning och läsaren. Efter varje presenterad källa följer en 
motivering av dess relevans för denna studie.  
 
2.1 Nunnor och klosterkultur ur ett historiskt perspektiv 
 
Nunnors förhållande till böcker och läsning beskrivs av Ruth Rajamaa i hennes avhandling 
Systrarnas verksamhet, undervisning och uppfostran i Vadstena kloster 1384-1595 (1992). Ett 
väsentligt syfte med studien är att med ett pedagogikhistoriskt perspektiv få kunskap om hur 
flickor och kvinnor uppfostrades och undervisades i äldre tid. Rajamaa valde Vadstena kloster 
som studieobjekt med hänsyn till att medeltida klosters verksamhet var förbunden med boklig 
bildning och undervisning (1992, s. 8).  
 
Uppgifter som är intressanta för vår undersökning är Rajamaas berättelse om att det på 
Vadstena kloster dels fanns en arbetsgrupp som skrev och kopierade böcker och dels att man 
samlade bibelhistorier, helgonlegender, mirakelberättelser mm. Det senare hängde samman 
med att det hörde till abbedissans uppgifter att förse systrarna med lämplig 
uppbyggelselitteratur. Ofta fick de översättas från latin och kopierades sedan av systrarna, 
varefter de fogades samman till en handskrift för bordsläsning (Rajamaa 1992 s. 215). En 
sammanfattande tolkning som Rajamaa gör är att undervisning och uppfostran i ett kloster var 
två sidor av samma sak. Uppbyggelselitteraturen tjänade till att bygga upp yrkesidentiteten 
som nunna (Rajamaa 1992, s.231).  
 
I övrigt framkommer att läsning och studier hade en framskjuten plats på klostret. 
Klosterregeln fordrade att alla systrar skulle kunna läsa på svenska. Kunde man inte läsa före 
sitt inträde fick man under det första året lära sig det. Högläsning ingick i dagsschemat bl.a 
vid måltider (Rajamaa 1992, s.213f.). 
 
Källan är relevant för vår studie därför att den ger ett historiskt perspektiv åt vår 
undersökning, dvs. hur en grupp nunnors förhållande till läsning ser ut i dag.  Rajamaas 
resultat att läsningens funktion var att stärka nunnornas yrkesidentitet är intressant för vår 
studie. Nunnornas arbete med kopiering av skrifter ger dem en plats i bokhistorien. 
Insamlande av litteratur, att nunnorna lärde sig läsa och att läsning var ett regelbundet inslag i 
dagsprogrammet innebär att studien visar att nunnor tidigt utvecklat en läskultur.  
 
Den heliga Birgittas bildningsväg heter en tidigare skrift av Ruth Rajamaa (1988). Rapporten, 
som är en litteraturstudie, inleds med en redogörelse för Birgittas levnadshistoria (1303-
1373). Huvudvikten läggs på Birgittas bildningsväg, såväl den praktiska som teoretiska. 
Beskrivningen av den senare baserar Rajamaa bl.a på Birgit Klockars bok ”Birgitta och 
böckerna” från 1966. Klockars har haft Birgittas uppenbarelser som utgångspunkt och på så 
sätt spårat vilka böcker Birgitta läst.  
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Rajamaa kommer fram till att religiös kunskap och bildning var central för Birgitta, men att 
hon dessutom hade goda kunskaper i juridik samt att hon kände till riddarromaner och 
riddardiktning. Hon hade tillägnat sig den kunskap som förmedlades genom encyklopedier 
liksom det tänkesätt som fanns i legendsamlingen Det fornsvenska legendariet, som innehöll 
helgonlegender, historiska och kyrkohistoriska notiser om påvar och kejsare mm. En annan 
populär legendsamling under medeltiden, Vita Patrum, dvs. Fädernas liv, rekommenderade 
Birgitta att munkarna skall använda i sina predikningar, vid sidan av Bibeln och 
trosbekännelsen (Rajamaa 1988, s. 9-11). 
 
Källans redovisning av Birgittas bildning är relevant för vår studie med hänsyn till Birgittas 
inflytande som klostergrundare. Läsning var ett centralt inslag i Vadstena kloster och därför är 
det intressant vilka litterära referensramar dess klostergrundare hade.  
 
I förordet till ”I dig blev den store Guden en liten pilt”. Heliga Birgittas himmelska 
uppenbarelser i urval (2003) av Ebba Witt-Brattström skildras Heliga Birgitta som författare 
och feminist. Ebba Witt-Brattström lyfter fram Birgittas feministiska gärning och placerar in 
henne i en kvinnokulturell tradition av författare. Birgittas drygt sexhundra uppenbarelser 
trycktes på latin 1492 och spreds snart i Europa. De utgör Sveriges första bidrag till 
världslitteraturen. Vadstena kloster som Birgitta grundat, var under tvåhundra år norra 
Europas kulturcentrum. Birgitta blev känd men också omstridd. Hon är Sveriges enda helgon, 
helgonförklarad år1391, och hon blev 1999 utsedd av påven till europeiskt skyddshelgon. 
Witt-Brattström har i boken valt ut de uppenbarelser som hon tyckt bäst om och mellan vilka 
hon sett ett samband som kan intressera nutida läsare. I Birgittas uppenbarelser var jungfru 
Maria central. Uppenbarelsernas språk präglas av Birgittas erfarenheter som kvinna (Witt-
Brattström 2003, s. 7-26). 
 
Källan är intressant då den förmedlar bilden av Birgitta som en betydande kulturpersonlighet 
inom klostervärlden. Den bidrar med att påvisa ett feministiskt drag inom klosterkulturen. 
 
”Litteraturen och läsvanorna i Nådendals kloster” heter en artikel som ingår i tidskriften 
Källan (2000, nr 3) skriven av Lena Huldén som doktorerat på medeltidens historia. 
Tidsskriften ges ut av Svenska Litteratursällskapet i Finland. I artikeln skriver hon att 
Nådendals kloster, grundat 1443 av birgittinska munkar och nunnor, hade sin glansperiod i 
slutet av 1400-talet. Liksom vid moderklostret i Vadstena ingick bordsläsning vid måltiderna. 
Bibelns böcker lästes liksom Birgittas uppenbarelser som i Vadstena översatts från latin till 
svenska. Det fanns rekommendationer om att man skulle läsa om kyrkofädernas liv, 
helgonlegender, utläggningar om trosbekännelsen och budorden. 
 
Huldén beskriver hur man fick tillgång till böcker och om litteraturens karaktär. Den första 
tiden kom sannolikt böcker till Nådendal från Vadstena, men efter några år började man låna 
böcker från Vadstena för avskrivning. Vid sidan av uppbyggelselitteratur fanns även böcker 
för nöjesläsning, vilket den, enligt Lena Huldén, ”välbekante” Jöns Budde bidragit till. Hans 
produktion visade dock enligt en medeltidsforskare inte alltid god smak. Hans skrifter lånades 
från Nådendal till Vadstena där de skrevs av och spriddes. Utöver uppbyggelse- och 
underhållningslitteratur fanns även nyttiga handböcker, av vilka Nådendals örtabok omnämns. 
Den innehåller uppgifter om örter och hur man kunde bereda mediciner av dem. De böcker 
och handskrifter som fanns i Nådendals kloster utgjorde en länk till det europeiska 
kulturarvet, menar Lena Huldén (2000, s.16-18). 
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Artikeln är relevant med hänsyn till att den handlar om läsning inom klostervärlden, vilket vår 
studie också gör. Huldéns redovisning av vilket slags litteratur som fanns på klostret talar om 
vilken funktion läsningen kan ha haft. Det innebär att den har beröringspunkter med våra 
frågeställningar. 
 
Kvinnors roll i bokproduktionen i 1100-talets Tyskland är ämnet för Alison Beachs studie 
Women as scribes (2004). Alison Beach tituleras som assistant professor of religion vid 
College of William and Mary, Williamsburg, Virginia. Hon fokuserar sin studie på tre kloster 
och genom bevarade dokument har hon identifierat flera kvinnliga skrivare. I studien 
undersöks vilka faktorer som inverkade på kvinnors funktion i bokproduktionen.   
 
Beach konstaterar i slutsatserna att kvinnlig involvering i bokproduktion började redan på 
700-talet i samband med att kvinnor från engelska kloster anlände till Tyskland. Dessa 
introducerade en bildningstradition och ett intresse för bibliska studier vilket skapade ett 
behov av böcker. Genom monastiska reformer med en striktare återgång till Benedikts regler, 
samt att nya religiösa ordnar spreds under 1100-talet, kom kvinnor att få en fortsatt roll i 
bokproduktionen. Uppmärksamheten på bibelstudier förnyades och man uppmuntrade 
kopiering. Även samtida texter studerades vilka skulle fungera som intellektuella och andliga 
guider (Beach 2002, s. 128). 
 
Beach drar även slutsatsen att förekomsten av 1100-talets dubbelkloster, dvs. kloster för både 
män och kvinnor, inverkade. Dubbelkloster hade ofta mer resurser och nunnorna fick tillgång 
till större bibliotek, och därmed fler böcker att läsa och kopiera, än vad de hade på de mindre 
kvinnoklostren. De tyska klostren bibehöll sin roll som intellektuella centra medan bildning 
på andra håll i Europa alltmer koncentrerades till skolor och universitet, dit kvinnor inte hade 
tillträde. Dock var dubbelkloster ingen garant för kvinnor att tilldelas en central plats i den 
intellektuella sfären. I ett av de kloster som Beach studerat var kvinnor uteslutna från den 
denna och istället ålagda praktiskt arbete, dels kring bokproduktion och dels kring 
hushållssysslor (Beach 2002, s. 4, s.133). 
 
Beach berör även synen på litteratur. Vissa kloster hade en mer konservativ inriktning medan 
andra hade en vidare inställning där bildningskulturen inte begränsades till monastiska 
teologer (Beach 2002, s. 131f.). 
 
Källan är relevant för vår studie genom att den med sin undersökning från Tyskland 
kompletterar tidigare bilder från det medeltida Vadstena och Nådendal i Finland av nunnors 
möjlighet att delta i intellektuellt arbete i klostren.  
 
Ytterligare en källa rör tyska kloster, dock från en senare tidsperiod. Charlotte Woodford 
undervisar i tysk litteratur och historia vid fakulteten för moderna och medeltida språk vid 
universitetet i Cambridge. I sin bok Nuns as Historians in Early Modern Germany (2002) 
skriver hon om nunnor och deras historiebeskrivningar i Tyskland mellan  
1500-talet och 1700-talet. Denna tidsperiod kallar hon ’den tidiga moderna perioden’.  
 
I sin studie har Woodford granskat ett flertal texter, skrivna av nunnor på modersmålet tyska, 
från tretton olika kloster. Texterna i fråga är redogörelser för respektive klosters historia.  
Woodfords syfte är att undersöka vad som motiverade historieskrivningen samt dess funktion 
för klostret som institution.  Historieskrivning var utbrett på klostren och hade flera 
funktioner, bland annat uppbyggelse och upplysning för såväl samtida som framtida 
generationer av nunnor. Man vill fira minnet av tidigare nunnors talanger och dygder och 
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texterna tillhandahöll moraliska exempel enligt vilka läsaren kunde forma sitt eget liv. Ett 
annat motiv var att ge läsaren en historisk medvetenhet, att förstå sin egen kontext i ljuset av 
tidigare förändringar. Woodford tillägger att historieskrivningarna gav nunnorna en möjlighet 
att utveckla sina skrivartalanger på ett sätt som varit omöjligt utanför klostermurarna (2002, 
s.181-187). 
 
I övrigt konstaterar Woodford att läsning, såväl gemensam som privat, under denna period var 
en central del i nunnornas andliga liv. Man samlade texter och böcker på modersmålet. 
Klostren representerade, liksom tidigare, en flykt från äktenskapet. Det innebar att kvinnor 
erbjöds en chans att inneha professionella ansvarsområden samt att få en utbildning. 
Nunnorna komponerade sina egna betraktelser och böner samt kopierade böcker dels för 
produktion och dels för att förstå innebörden i andliga skrifter (Woodford 2002, s. 30). 
 
Då vår studies huvudfråga gäller nunnors förhållningssätt till läsning, är den här källans bild 
av historiebeskrivningarnas uppgift i klostren att fungera som uppbyggelselitteratur för 
nunnor intressant. Källan visar att litteraturen hade samma funktion under nyare tid som under 
medeltiden att tillhandahålla förebilder. Här riktar man sig även till framtida generationer. 
Intressant är också inriktningen att bidra med ett historiskt perspektiv i syfte att öka 
förståelsen för samtida händelser. 
  
2.2 Läsning och läsare ur ett historiskt perspektiv 
 
Ett bokhistoriskt perspektiv på läsning och läsare finner vi i en essä av Roger Chartier med 
titeln ”Läsare i det långa perspektivet – från codex till bildskärm”. Den ingår i antologin 
Böcker och bibliotek. Bokhistoriska texter, red. Margareta Björkman (1998). Som framgår av 
titeln behandlar Chartier bl.a bokens tekniska utveckling. För att vi bättre skall kunna 
överblicka och hantera de möjligheter och risker som textens digitalisering och överförande 
till bildskärm medför, gör han en tillbakablick på tidigare revolutioner i läsningens historia. 
Förändringarna gäller dels bokens yttre form från skriftrulle till codex (=hopfästa blad) under 
de första århundradena efter Kristus och dels den revolution vid 1400-talets mitt som 
tryckpressarna åstadkom beträffande mångfaldigande och spridning av böcker.   
 
Andra förändringar i läsningens historia, som Chartier behandlar och som har 
beröringspunkter med klostren, är övergången från högläsning till tyst läsning. Tyst läsning 
började förekomma från 600-talet till 1300-talet i olika kretsar, dvs. i klostrens skrivsalar, i 
skolornas värld och så småningom i lekmannaaristokratin. Högläsning var dock en kulturell 
konvention som band samman text, röst, läsning, deklamation och lyssnande (Björkman, red 
1998, s.299-307). 
 
Intressant för vår studie är att essän visar på klostrens kulturhistoriska roll. Källans 
behandling av högläsningens historia kan ge en bakgrund till högläsningen i nutida kloster.   
 
En källa som utförligt behandlar högläsningens funktion och kvaliteter jämfört med tyst 
läsning är Alberto Manguels bok En historia om läsning (1996). Författaren är redaktör, 
kritiker och översättare. Boken, som publicerats i flera länder, belönades 1998 med franska 
bokpriset Prix Médicis. Läsandets historia och vad läsningen har betytt för människor genom 
århundradena är det övergripande ämnet för boken.  
 
Manguel ägnar ett kapitel åt högläsning, där han berättar om dess förekomst vid brödernas 
måltider i ett benediktinskt kloster i 500-talets Italien. Högläsningen var inskriven i 
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regelsamlingen. Dess syfte var att ge gemensam glädje och dess effekter beskrivs ingående. 
Manguel menar att högläsningen både berikar och reducerar läsandet. Den personliga 
upplevelsen blir mindre när vi låter någon annan uttala orden än när vi själva håller i boken 
och följer texten med våra ögon. Att lyssna till läsarens röst tar ifrån oss vår förmåga att hålla 
ett visst tempo i läsningen av boken, om inte läsarens personlighet är mycket stark. Likaså tar 
det ifrån oss det tonfall som är unikt för varje människa och lyssnaren kan heller inte markera 
en poäng eller återgå till ett favoritavsnitt. Högläsning dömer örat till någon annans tunga och 
i denna process upprättas en hierarki som innebär att lyssnaren är i läsarens grepp (Manguel 
1999, s. 115f., s.123). 
 
Dock tvingar högläsningen läsaren att bli noggrannare genom att inte hoppa över någon text 
eller läsa om ett föregående stycke. Högläsningen ger texten ”en respektabel identitet, en 
känsla av enhet i tiden och en existens i rummet som den sällan har i en ensam läsares 
nyckfulla händer” (Manguel 1999, s.123). 
 
Manguel ger även en inblick i skrivarnas arbete efter diktamen på klostren och förändringen i 
samband med att regler om tystnad i skrivsalarna började komma. Högläsning blev det samma 
som gemensam läsning och i och med tyst läsning kunde man etablera en ledigare relation 
med boken samt inspektera orden med sin egen takt, menar Manguel (1999, s. 55f.). 
 
Utöver de olika aspekterna på högläsningens funktion och kvaliteter är det faktum att 
högläsning tidigt var inskrivet i en klosterregel intressant för vår studie. Även Manguel berör 
klostrens roll i bokproduktionen. Bilden av den centrala roll boken haft i klostervärlden 
förstärks därmed.  
 
2.3 Texten, läsning och läsaren 
 
”Bild och begrepp i Birgittas värld” heter en essä skriven av Anders Piltz, universitetslektor i 
latin, präst i dominikanerorden samt publicist. Essän ingår i en festskrift, Språkets speglingar, 
redigerad av Arne Jönsson och Anders Piltz (2000). Den som åsyftas i Piltz essä är den heliga 
Birgitta.   
 
Essän har huvudsakligen ett språkvetenskapligt perspektiv. Piltz presenteras dock i boken som 
en forskare som rör sig på teologins, filosofins och idéhistoriens fält. Han skriver att Birgittas 
bildvärld var präglad av Bibeln och hade en stor rikedom av bilder, som både kunde vara 
groteska och magnifika men som gjorde intryck på läsaren. Piltz visar att en stor del av 
tänkandet och språket måste ta till bilder, metaforer, för att göra det osynliga synligt. 
Abstrakta begrepp har från början varit metaforer. Ordet ”metafor” betyder ”överflyttande 
från en plats till en annan” och ordet begrepp har bildats av verbet be-gripa som ursprungligen 
betydde att ”gripa med händerna”. Eftersom religionen handlar om det osynliga, har metaforer 
sin plats i det religiösa språket. I Jesu liknelser kan exempelvis Guds rike vara ett senapskorn 
som växer från ett obetydligt frö till ett stort träd (Jönsson & Piltz 2000, s. 39-48).  
 
Essän är relevant för vår studie eftersom nunnor läser Bibeln som är full av metaforer. 
 
Ett hermeneutiskt eller teologiskt perspektiv på läsning och tolkning ges av Tage Kurtén, 
professor vid Åbo Akademi, teologiska fakulteten. Han menar att en viktig fråga när det gäller 
tolkning av olika texter är den om förhållandet mellan text och dess kontext, dvs. det vidare 
eller snävare sammanhang där texten ingår. I sin bok Text och social kontext- Några bidrag 
till diskussionen om en teologisk hermeneutik (1985)  skriver han att det sociologer och 
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filosofer har diskuterat är de samhälleliga - sociala sammanhang en text ingår i. 
Sammanhangen kan bilda bakgrund till en text eller vara omgivning där texten fungerar, 
”väcks till liv”, enligt Kurtén. Han pekar på behovet av he rmeneutisk reflektion för att förstå 
bibliska och dogmatiska texter i sin ursprungsmiljö och i tiden för dess tillkomst, men också 
hur den kristna tron skall förstås i sitt nutida sociala sammanhang (Kurtén 1985, s.5). 
 
Vidare hävdar han att den teologiska forskningen representerar något specifikt. Vanliga, 
religiösa människor idag kan läsa bibliska och andra viktiga historiska texter utan en teologisk 
förmedling.  Skillnaden är alltså om teologen väljer att förmedla en egen tolkning av den 
kristna traditionen som också integrerar nutidskunskap så sker något annat än när en lekman 
läser texten. En teologs sociala perspektiv och sociala erfarenhet spelar roll i tolkningen. Bara 
den teologiskt skolade personen har detta perspektiv, enligt Kurtén.  
 
Man kan se de olika aktörerna i tolkningsprocessen som ”sändare” och ”mottagare”, skriver 
Kurtén. De som skriver de historiska texterna kan vara avsändare av bestämda meddelanden. I 
förhållande till dem är teologer och andra människor mottagare.  Ställer man sedan nya frågor 
till historiska texter öppnas nya aspekter på det skrivna meddelandet (Kurtén 1985, s.118).  
 
Eftersom man kan utgå från att bibelstudier är centrala i nunnors läsning är ett teologiskt 
perspektiv intressant. I den här källan är frågan om den sociala kontextens betydelse för såväl 
avsändare som mottagare av en text samt frågan om teologiskt skolade personer har en 
särskild tolkningskompetens relevant för vår studie. 
 
En annan forskare som ägnat sig åt tolkande läsning är Owe Wikström, teologie doktor och 
professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet. I hans bok, Aljosjas leende. Om 
gudsfrånvaro, mystik och skönlitteratur. Religionspsykologiska perspektiv (1997) finns ett 
avsnitt som heter ”Läsning som själavård”.  Owe Wikström menar att om man definierar 
religion som det sätt som människor hanterar sina grundläggande livsfrågor, så kan läsning 
fungera som själavård för dem. Läsningen tillhandahåller stoff för reflexion. Med hjälp av 
litteraturen kan man ta ställning till de stora frågorna om ont och gott och utforma en egen 
livshållning. Mellan religionen och människors inre fantasivärld finns ett område för litteratur 
och konst. I skönlitteraturen finns en samtalspartner, romankaraktärerna kan personifiera 
läsarens latent liggande livsfrågor (Wikström 1997, s 23, s.26).  
 
Om den här källan i övrigt kan sägas att Wikström vill lyfta fram religiösa och existentiella 
erfarenheter såsom de uttrycks av några romanfigurer i ett antal skönlitterära verk. Hans 
metod är tolkande närläsning. Temat i verken rör gränsen mellan tvivel och tro (Wikström 
1997, s.13-15).  
 
Kombinationen läsning av skönlitteratur och religion utgör motivet för att presentera den här 
källan. För nunnor är religionen central och vårt ämne gäller deras läsvanor.  
 
I antologin Litteratursociologi, redigerad av Erland Munch-Petersen och utgiven av Dansk 
Bibliotekscenter (1995), fann vi ett par essäer som var inriktade på läsarna. En av essäerna är 
en artikel av Jens Thorhauge direktör vid Biblioteksstyrelsen i Danmark, och heter ”Luk op 
for skönlitteraturen. Om skönlitterär förmedling i folkebiblioteker”.     
 
I ett avsnitt behandlar han läsningens funktion och finner att Sven Möller Kristensen 
anger tre funktioner hos läsningen. En funktion leder till ny insikt, en annan kallar han  
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bekräftande och en tredje fungerar som underhållning. Han understryker att det är fråga om 
tre olika sätt att läsa, inte olika typer av litteratur. Likaså bör läsarterna betraktas som en 
modell, då de flesta läsare blandar dessa funktioner (Munch-Petersen, red. 1995, s.176f.). 
 
Thorhauge tar även upp en annan teoretiker, Richard Raskin, som i ”The Functional Analysis 
of Art” går längre då han skapar en modell som innehåller både estetiska, sociala, 
insiktsmässiga och känslomässiga funktioner. Var och en av funktionerna kan uppdelas i 
undergrupper.  För kriminalromaner uppställer han till exempel fyra huvudgrupper av sociala 
och psykologiska funktioner. Den första har en lek- och spelfunktion, som inkluderar flykt 
och avslappning. Den andra är en önskeuppfyllelse, som har en kompensatorisk funktion, dvs. 
läsningen ger den spänning som saknas i läsarens liv. Den tredje funktionen är 
spänningsreducerande och avleder oro, och slutligen den fjärde som har 
orienteringsfunktioner. Det senare kan för kriminalromanen gälla sociala myter samt 
kriminalitet och samhälle. Raskins modell är teoretisk och bygger inte på 
intervjuundersökningar (Munch-Petersen, red. 1995, s.177). 
 
Jens Thorhauge redogör även för Steen Folke Larsens läsforskning. Larsen, docent i 
psykologi, bygger sin modell på kognitionspsykologin och har utvecklat en 
kunskapstaxonomi i ”Läsningens former”. Taxonomin utgörs av fyra kategorier av läsutbyte, 
nämligen följande: opersonlig upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning , opersonlig 
instrumentell läsning och personlig instrumentell läsning. Thorhauge betonar att samma text i 
princip kan läsas med flera former av utbyte (Munch-Petersen, red. 1995, s.177f.). 
 
Av de här tre modellerna för läsningens funktion har vi intresserat oss särskilt för Larsens, 
eller snarare en vidareutveckling av Larsens kategorier för läsutbyte. Sten Furhammar har 
använt dessa i en intervjuundersökning. Han har dock utvecklat teorin genom att inkludera en 
transaktionistisk syn, utformad av Louise M Rosenblatt (Furhammar 1997, s 146f). 
Furhammars modell i hans bok Varför läser du? (1997) är en av de teorier vi använt för vår 
studie. Teorin presenteras i kapitel tre. 
 
Den andra essän med inriktning på läsarna i Erland Munch-Petersens antologi  är skriven av 
litteratursociolog Jon Smidt och har titeln,  ”Blir teksten till i lesingen? Om litteraturteori och 
litteraturlesing.” Författaren resonerar kring tolkningsprocessen vid läsning av skönlitteratur.  
Med en dikt av Jan Erik Vold illustrerar han hur kontext och förväntningar skapar mening åt 
texten. Läsaren fyller i det som inte sagts. Smidt gör en snabb översikt över hur 
litteraturhistoriens inriktning förändrats från en författarcentrerad forskning via en textinriktad 
mot vad som uppmärksammats de senaste decennierna, en läsarcentrerad forskning, s. k. 
receptionsforskning. Smidt återger några receptionsteoretikers synvinklar på läsarens 
medskapande roll. Exempelvis hävdar filosofen Hans Georg Gadamer att läsaren är ett barn 
av sin tid och förstår äldre tiders litteratur på ett annat sätt än den ursprungligen avsetts. 
Receptionsteoretikern Wolfgang Iser ser läsning som ett växelspel mellan text och läsare och 
uppmärksammar det han kallar tomrummen i texten. Genom det som inte uttrycks dras 
läsaren med i läsningen (Munch-Petersen, red. 1995 s 141f.).  
 
Inom reader – responsekritiken har det enligt Smidt diskuterats om det går att tala om en text 
som något fast. Normand Holland, forskare inom denna rörelse, hävdar att läsningen är en helt 
subjektiv syssla. Vi ser det vi vill se, finner det vi vill finna. Själva textens mening blir mindre 
intressant. Man intresserar sig för läsarens tolkningar, ”svar” eller respons på läsningen. Smidt 
kopplar samman det här synsättet med den verklighetsuppfattning som benämns 
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konstruktionismen och innebär att mening inte är något givet utan något vi konstruerar hela 
tiden (Munch-Petersen, red. 1995, s.142f.). 
 
Ett par andra forskare som Smidt refererar till är Stanley Fish och Louise Rosenblatt.  Medan 
Fish uppehåller sig vid hur tolkning styrs av tolkningsstrategier och tolkningsmiljö, menar  
Rosenblatt att textens mening uppstår i samspelet mellan den konkreta texten, de konkreta 
läsarna och deras uppfattning om läsesituationen (Munch-Petersen, red.1995, s.143).   
 
Smidt menar att under de senaste decennierna har synsättet vidgats ytterligare då intresset för 
att se författare, text och läsare som en helhet har ökat. Denna vidare mening uttrycker han 
med att text är en väv av andra texter, tankar och språk. Det innebär att läsare, författare, text 
och samhälle är inbegripna i ett samspel. En av Smidts slutsatser blir att litteraturforskares 
resultat blir även de tolkningar, inte absoluta sanningar. Det behöver inte innebära en total 
värde-relativism. Det väsentliga är att författaren klargör sina utgångspunkter, vem han är och 
med vilka glasögon han ser på världen (Munch-Petersen, red. 1995, s.144-146). 
 
Jens Thorhauges och Jon Smidts essäer har relevans för vår studie genom att de behandlar två 
olika aspekter på läsning, läsningens funktion och läsarens skapande roll inom det biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskningsfältet. I den senare essän har vi särskilt tagit fasta på 
betoningen av den sociala kontextens betydelse, tankar om samspelet eller växelspelet mellan 
läsare och text samt läsarens subjektivitet i tolkningen av texter. 
 
Den ovan nämnda reader- responskritiken får en utförligare presentation av Jane P Tompkins i 
hennes bok Reader-response criticism. From formalism to poststructuralism (1980). Boken är 
en antologi med essäer av företrädare för denna rörelse. I ett introduktionskapitel framhåller 
Tompkins att termen reader-response criticism har sammankopplats med de litteraturkritiker 
som använder orden läsare, läsprocess och respons som undersökningsområde. I övrigt 
representerar essäerna varierande teoretiska riktningar som new criticism, strukturalism, 
fenomenologi och psykoanalys. Rörelsen uppkom inom den angloamerikanska kulturvärlden i 
opposition mot nykritiken, som hävdade textens objektivitet. Tompkins visar hur 
objektiviteten  angrips i dessa essäer, medvetet eller omedvetet, medan fokus flyttas från 
texten till läsaren (1980, s. ix-x). 
 
I sin analys av rörelsen påvisar Tompkins att några av essäförfattarna har en huvudsakligen 
textcentrerad utgångspunkt när de söker efter textens mening, men att de flyttar 
uppmärksamheten från texten till dess effekter genom att föreställa sig fiktiva läsare eller 
upptäcka att vissa drag hos texten ger mer respons hos läsaren än andra (Tompkins, ed. 1980 
s. xi-xii). Andra teoretiker behandlar de processer som äger rum inom läsaren under läsakten. 
För Stanley Fish är textens mening en produkt av läsarens kognitiva aktivitet under läsningen, 
hans förväntningar, beslut, invändningar etc. Denna mening kan vara olika vid olika 
lästillfällen (Tompkins, ed. 1980, s. xvi-xvii). Betoning på läsarens roll återfinns hos Norman 
Holland som menar att människor behandlar litterära texter på samma sätt som 
livserfarenheter. Tolkning är en funktion av identitet, menar han (Tompkins,ed. 1980, s. xix). 
Walter Michaels slutligen framhåller att jaget som begrepp i sig är skapat av tolkande koder, 
liksom företeelser i omvärlden är tolkningar. Han menar att tolkarens fria val därmed blir 
omöjligt, vilket bl.a får konsekvensen att man inte kan tillskriva tolkaren en vilja att växa 
(Tompkins, ed. 1980, s. xxivf.).  
 
Då ämnet för vår studie gäller en grupp läsare och deras förhållningssätt till läsning 
sammanfaller det med reader-responserörelsens undersökningsområde. 
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J A Appleyard är lärare i engelsk litteratur vid Boston Collage och har skrivit boken 
Becoming a reader. The Experience of fiction from childhood to adulthood (1994). Utifrån 
intervjuer och litteraturstudier har han med ett utvecklingspsykologiskt synsätt format en teori 
kring hur läsningen utvecklas från barndom till vuxen ålder. Appleyard menar att det är 
många faktorer som formar mottagligheten hos den enskilde läsaren såsom personlighet, 
kulturell bakgrund och utbildning. Men utöver detta finns det egenskaper som utvecklas enligt 
ganska regelbundna mönster, vilka påverkar hur man läser allteftersom man mognar och blir 
äldre (Appleyard 1994, s.3). 
 
Den vuxna läsaren kallar Appleyard för the pragmatic reader. Han menar att vuxna i allra 
högsta grad är medvetna om hur frivillig läsningen är. De väljer själva vad de vill läsa och vad 
de vill få ut av läsningen. Enligt honom finns det framför allt tre motiv för den vuxnas läsning, 
och som fyller olika behov.  
 
Ett av motiven är flykt från vardagsproblem. Men man läser också för att fly från själva 
behandlingen av bekymren. Vuxna skiljer även mellan flyktläsning och krävande läsning. Det 
är inte bara egna problem den vuxna vill slippa utan också den sortens litteratur (med 
komplicerad berättarteknik, ironiskt perspektiv och brist på klara lösningar) som känns lika 
krävande som läsarens liv. En paradox är därför att kvaliteter, som utmärker vuxenlitteratur, 
är just sådana som den vuxne ofta vill komma ifrån. Det som tilltalar är flyktlitteraturens 
relativt låga krav på läsaren. Förutsägbarhet med variation, t.ex. en återkommande 
romankaraktär, underlättar läsningen (Appleyard 1994, s.163-166). 
 
Ett annat motiv för läsning är viljan att söka efter visdom av något slag. Man väljer 
skönlitteratur som kan ge insikter, texter med mönster som går i linje med våra egna liv. Man 
kan associera det man läser med egna erfarenheter, och genom att överföra betydelsen till vår 
egen existens formulerar vi också oss själva och kan upptäcka en inre värld, som vi hittills 
inte varit medvetna om (Appleyard 1994, s.171-180). 
 
Det tredje motivet till läsningen är att upptäcka användbara bilder som ger kraft och mening åt 
läsarens liv.  Integration, balans och harmoni är de långsiktiga målen för personlig utveckling. 
Vi gör val och handlar här och nu, medvetna om den klyfta som finns mellan det vi är och det 
vi vill vara. Bilderna kan ge oss användbara modeller, som hjälper oss att komma över klyftan 
(Appleyard 1994, s.182, s.187). 
 
De flesta vuxna kombinerar dessa läsmotiv i olika proportioner och de betonar ofta ett av 
motiven mer än andra under vissa perioder eller vid en specifik bok (Appleyard 1994, s.163).  
 
Källan är relevant då Appleyards teori om motiv för vuxnas läsning har en koppling till vår 
frågeställning om nunnors utbyte av självvald läsning.   
 
Catherine Sheldrick Ross, professor vid fakulteten för informations- och mediestudier vid 
University of Western Ontario, har även hon gjort en intervjuundersökning, i hennes fall om 
nöjesläsningens funktion. Studien ingår i antologin Exploring the context of information 
behaviour (1998), redigerad av Thomas Wilson och David Allan.  
 
Ross undersökning är en delstudie, Finding without seeking: What readers say about the role 
of pleasure-reading as a source of information, där vuxna storläsare i USA som läser cirka en 
bok i veckan valts ut. Läsningen avser självvald litteratur. Undersökningen är kvalitativ och 
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hon har intervjuat 194 personer med öppna frågor av typen: Är det någon bok som har hjälpt 
dig eller gjort någon skillnad till ditt liv på ett eller annat sätt? Vilken skillnad gjorde den? 
Hur hjälpte den dig? Vad känner du inför att läsa en bok återigen? 
De böcker som intervjuerna gällde begränsades till böcker med en berättande form och var  
sådana som  läsarna kunde relatera sitt eget liv till.  
 
Vid sin analys fann Ross att läsning av skönlitteratur påverkat läsarnas liv på olika sätt och 
hon ger sju exempel på detta. 
 

• Uppvaknande, nya perspektiv, ökande av möjligheter.  
• Modeller för identitet 
• Styrka, styrkande av självvärde  
• Kontakt med andra, medvetandet att inte vara ensam 
• Mod att förändra sig 
• Accepterande av saker 
• Oegennyttig förståelse av världen 

 
En slutsats av Ross är att det är tydligt att läsaren spelar en avgörande roll för ett utökande av 
meningen med texten genom att läsa in den i läsarens eget liv och sin miljö (Wilson & Alan, 
ed. 1998, s.343-355). 
 
Ross undersökning av vilket läsutbyte vuxna storläsare oavsiktligt fått av sin nöjesläsning kan 
förse vår studie med utbytesformer att jämföra med, vilket motiverar att den presenteras.  
 
Den amerikanska universitetsprofessorn och författarinnan Louise M Rosenblatt har skrivit 
Litteraturläsning, som utforskning och upptäcktsresa (2002). Den svenska utgåvan inleds med 
ett förord av Gun Malmgren, docent i litteraturvetenskap i Lund.  Hon skriver att Litterature 
as exploration tillkom under 1930-talet, då nazismen och stalinismen växte sig stark. 
Rosenblatt hade sin förankring i den samhällsvetenskapliga miljön och har påverkat det 
amerikanska utbildningssystemet i mer än sextio år (Rosenblatt 2002, s. 6). 
 
Enligt Malmgren betonar Rosenb latt läsandets reciproka natur och säger att man inte kan 
placera den fulla förståelsen av en text vare sig i texten eller i läsaren. Själva läsningen är en 
aktiv handling som varje gång utspelas i en alldeles särskild situation, med sina speciella 
förutsättningar och kan inte upprepas på exakt samma sätt ( Rosenblatt 2002, s. 5). 
 
Rosenblatt skriver att läsning är en komplicerad process och en slags organiserad upplevelse i 
fantasin. Genom böcker kan vi känna empati med andra människor och sätta oss in i 
spännande händelser och äventyr. Vi får känna på drifter som hat och våld, vilket vår kultur 
underkuvar.  Som läsare bidrar litteraturen till att vi får vidgade erfarenheter. Vi deltar i tänkta 
situationer genom litteraturen, vi betraktar människor som upplever kriser, vi utforskar oss 
själva och världen runt omkring oss (Rosenblatt 2002, s.35, s. 44). 
 
Vidare skriver Rosenblatt att medan man läser bestämmer man vilken mening texten ska ha. 
Man kan revidera för att införliva nya ord eller så kan man ändra sina förväntningar. Den 
dubbelsidiga relationen mellan läsaren och texten förklarar varför man inte hittar meningen 
vare sig i läsaren eller texten, utan i den transaktionella processen i vilken det skapas mening 
(Rosenblatt 2002, s. 37).  Rosenblatt menar att de värderingar och de förväntningar vi har 
kommer från vår personlighet och kulturen vi lever i. Vår sociala bakgrund, vår 
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familjebakgrund, vår etniska bakgrund gör att vi kan uppfatta samma sak helt olika 
(Rosenblatt 2002, s. 121). 
 
Att vi kan identifiera oss med andra karaktärer i litteraturen är en unik egenskap, skriver 
Rosenblatt . Vi människor har förmåga att leva oss in i andras beteenden och känslor. 
Erfarenheter och förmågor hos en läsare kommer att styra det gensvar en text får. Den 
känslomässiga mognadsgraden hos läsaren och läsarens erfarenheter kan kopplas med 
läsningen (Rosenblatt 2002, s. 47f.). 
 
Rosenblatts teori om den transaktionella processen har influerat ett av de analysverktyg vi valt 
att använda för vår studie.  Av det skälet har vi tagit del av hennes tankar.  
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3. Teorier 
 
I detta kapitel presenteras de teorier vi har valt för analys av vårt undersökningsmaterial. 
 
Den första har vi hämtat från Sten Furhammars bok Varför läser du? (1997).  
Där tillhandahålls en modell med fyra kategorier av läsutbyte.  
 
Den andra teorin har vi hämtat från Björn Vikströms bok Den skapande läsaren.  
Hermeneutik och tolkningskompetens (2005). Den utgör en bild av texttolkningsprocessen, 
kallad den hermeneutiska bågen, som  ger förståelse för läsares tolkning av texter och hur 
läsaren är medskapande att ge mening åt en text.  
 
3.1 Furhammars teori 
 
Sten Furhammar har skrivit en rapport, som ingår i ett samnordiskt forskningsprojekt där man 
vill belysa hur och med vilket utbyte människor läser (SKRIN-projektet).  Undersökningen 
bygger på 83 kvalitativa intervjuer med personer i olika åldrar från både stad och landsbygd. 
Av resultatet har man urskilt fyra kategorier som beskriver olika sätt att förhålla sig till 
läsningen. Grunddragen i teorin har hämtats från en kunskapstaxonomi (=noggrann 
systematik) som Steen F Larsen utvecklat och som bygger på kognitionspsykologin 
(Furhammar 1997, s. 146). 
 
Furhammar har tillämpat kategorierna vid analys av intervjuerna. Varje enskild 
intervjupersons läsutbyte har kategoriserats, vilket utgjort grunden för indelningen i 
väsentligen fyra typer av läsutbyte. Furhammars avsikt med den här indelningen var bl.a att 
undersöka om personer som hade samma form av läsutbyte också hade andra drag gemensamt 
t.ex. avseende läsuppfostran, kön, generationstillhörighet och utbildning. Det visade sig att 
sådana gemensamma drag fanns i materialet. Av det drog Furhammar två slutsatser, dels att 
utbyteskategorierna hjälpt honom att särskilja individer som även i andra avseenden var olika 
och dels att personernas uttalanden om hur deras läsning fungerar återspeglar villkoren för 
bl.a deras läsning tidigare i livet. Han rekommenderar dock att läsare i allmänhet inte indelas 
efter givna karakteristika, men menar att beskrivningarna ger ökad förståelse för läsningens 
funktioner och kategoriseringarnas innebörd (Furhammar 1997, s 365f.). 
 
Valet av Furhammars kategorier för vår studie motiveras av att vi med hjälp av en redan 
utformad modell vill belysa läsares förhållande till läsning. Vi vill pröva om vi med dessa 
begrepp kan få en rikare bild av läsningens funktioner och förståelse av läsutbyte i allmänhet. 
Det kan också vara intressant att jämföra en modell med verkligheten. Vid analys av vårt 
empiriska material har vi tagit fasta på Furhammars rekommendation. Det innebär att vi inte 
utgått från enskilda personer och karaktäriserat dem. I stället har vi inriktat oss på läsningens 
funktion och valt utbyteskategorierna som utgångspunkt. 
   
Furhammars modell innehåller två dimensioner.  
 
Personligt kontra opersonligt förhållningssätt till texten 
Upplevelseläsning kontra instrumentell läsning 
 
Dimensionen personlig - opersonlig läsning handlar om i vilken mån man drar in sig själv i 
läsningen. Man kan t.ex. identifiera sig med romankaraktärerna samt referera till sin egen 
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verklighet eller man kan hålla sitt personliga engagemang utanför så att läsningen blir ren 
avkoppling eller ren information (Furhammar 1997, s 135). 
 
Ett begrepp som Furhammar använder för att särskilja den personliga dimensionen från den 
opersonliga är reflexivitet. Läsarens identitet ses som en gräns mellan dessa dimensioner. Vid 
personlig läsning är identiteten engagerad i tillägnandet av texten. Som utgångspunkt för sitt 
resonemang har Furhammar tagit GM Meads teori om den symboliska interaktionismen. 
Människan ”besitter ett medvetande som gör henne i stånd att reflektera över sina upplevelser 
och handlingar och över sig själv”. Medvetandet och jaget uppstår i ett socialpsykologiskt 
sammanhang och är sociala produkter. I samspelet med den sociala omgivningen ser 
individen sig själv med andras ögon. När man exempelvis talar med någon anpassar man sitt 
tal och lyssnar på det på samma sätt som åhöraren. Vid den personliga läsningen intar läsaren 
en reflexiv hållning. Relationen läsare-text innehåller faktorer som ingår i en social relation 
(Furhammar 1997, s 148-150). 
 
Dimensionen upplevelseläsning - instrumentell läsning gäller skillnaden mellan läsning som 
bara ger upplevelse eller förströelse under läsningens förlopp kontra läsning som ger faktisk 
nytta för individen, tex. i form av ökade kunskaper eller självinsikter (Furhammar 1997, s. 
135f.). 
 
De här dimensionerna ger upphov till följande fyra kategorier av läsutbyte: 
 
Personlig upplevelseläsning - I den här kategorin ger läsningen upplevelser samtidigt som den 
präglas av det personliga engagemanget. Man kan känna igen och förstå känslor, tankar och 
reaktioner hos personer i handlingen och uppleva dem som sina egna. Man lever sig in i 
handlingen och kan på sätt och vis uppleva sig som medaktör i de händelser som texten 
skildrar. Ett annat kännetecken är att läsaren kan ta till sig texten som om den vore 
erfarenheter från verkliga livet vilket gör att hon får nya lärdomar som berikar henne. Läsaren 
reflekterar över sin läsning och läsupplevelsen framstår därför ofta som ett resultat av ett 
samspel mellan läsare och text. Upplevelserna under läsandets gång är dessutom viktiga i sig 
själva och är inte beroende av berättelsens upplösning (Furhammar 1997, s.140f.). Begreppet 
reflexivitet kan i den här kategorin bl.a innefatta att läsaren får en ”känsla av social eller 
moralisk förpliktelse att ta ställning”. Han/hon lever sig in i de skildrade människornas liv och 
bedömer och dömer dem (Furhammar 1997, s.149). 
 
Personlig instrumentell läsning - Här möts det personliga och det instrumentella. Läsningen 
utgör ett redskap i förhållande till läsarens personliga identitet. Den här sortens läsning är ofta 
terapeutisk. Läsaren reflekterar över sin identitet eller livssituation vilket leder till ökad 
självinsikt, hållningsbearbetning, tröst, orosdämpning, distansering till en problematisk 
verklighet. Den kan ge handfasta lösningar på personliga problem men också en ökad 
självkänsla genom att man förvärvar objektiva kunskaper (Furhammar 1997, s.143f.). 
I den här kategorin kan reflexiviteten innehålla ”att läsaren får insikt i aspekter på sin relation 
till omvärlden via texten samtidigt som han förstår texten i ljuset av sitt förhållande till 
omvärlden” (Furhammar 1997, s.150). 
 
Opersonlig upplevelseläsning - Den här typen av läsning handlar om att få upplevelser utan 
att man engagerar sig personligen. Man håller sin egen verklighetsuppfattning utanför och 
intar snarare rollen som observatör. Man behöver dock inte ha en affektiv distans till det man 
läser. Läsaren kan uppleva stark spänning och upprymdhet men tolkar inte in sin egen 
livshistoria i texten.  Upplevelsen syftar mer på att tillfälligt lyfta ur oss från verkligheten, ge 



 21 

tidsfördriv och underhållning. Läsupplevelsen är även ett resultat av textens egenskaper 
snarare än ett samspel mellan text och läsare. Humoristiska texter i den här kategorin 
betecknas som en ”konsumerande läsning i motsättning till en begrundande”. Ett annat vanligt 
drag är att historiens upplösning ofta är viktigare än de upplevelser man möter under läsandets 
gång, främst när det gäller spänningslitteratur. Men en viss genre är inte absolut bunden till 
sättet att läsa. En annan läsare kan dröja kvar vid karaktärsskildringar, vid minnen och 
erfarenheter (Furhammar 1997, s.139f.). 
 
Opersonlig instrumentell läsning - Termer som objektiv kunskap, vetande och information 
kan beskriva den här kategorin. Läsningen har en nyttofunktion men påverkar inte läsarens 
personliga identitet. Läsaren tar in kunskap inom ett område som läsaren inte har något 
personligt förhållande till eller så kan insikterna avskiljas från de personliga förhållandena. 
Läsningen kan med andra ord omsättas från läsar-text-relationen till andra relationer. 
Faktaläsning ligger nära till hands att förknippa med den här typen av läsning men det 
behöver inte vara begränsat till det. Även romanläsning kan ge opersonlig instrumentell 
behållning i form av kunskaper om främmande levnadsförhållanden, psykologiska insikter 
etc. Furhammar jämför här inhämtandet av kunskaper om människor med kunskaper om t.ex. 
hästar, hundar eller katter. På samma sätt kan man notera att en faktatext, förutom att ge ren 
information, också kan läsas som underhållande förströelse (Furhammar 1997, s.142f.). 
 
Furhammar framhåller att i praktiken är gränserna sällan klara och skarpa mellan 
kategorierna. Flera av läsesätten kan förekomma på samma gång i en och samma lässituation. 
Likaså kategoriserar man inte utbytet av läsningen efter valet av texttyp utan efter den 
funktion som läsningen fyller, oavsett textart. Kategorierna berör alltså inte vad som läses 
utan hur och varför (Furhammar 1997, s.136, s.144). 
 
3.2 Vikströms teori 
 
Den andra teorin som vi använt har vi som nämnts hämtat från Björn Vikström. Han har 
studerat teologi och litteraturvetenskap samt disputerat på en avhandling om Paul Ricoeurs 
hermeneutik. Bilden, den hermeneutiska bågen, härrör från Ricoeur (Vikström 2005, s. 27f.). 
Vikströms bok om den skapande läsaren är i sig en tolkning av den här modellen, som han 
belyser med litteratur från litteraturvetenskapens, filosofins och teologins områden (2005 s. 
11).   
 
Vikströms syfte med sin bok är att skapa förståelse för tolkningsprocessen. All läsning 
innebär automatiskt tolkning, menar Vikström, men det som utmärker hermeneutik är en 
medvetenhet om eller en reflektion över hur vi läser och tolkar. Boken riktar sig i första hand 
till studerande vid universitet och andra läroinrättningar. Vikströms perspektiv är teologens 
och litteraturvetarens (2005 s. 7, s. 9).  
 
Vår användning av Vikströms teori motiveras av att nunnor tillhör en kyrklig kultur. Inom 
denna har det funnits en hermeneutisk tolkningstradition sedan lång tid tillbaka. Dess 
utvecklingshistoria beskrivs i kapitel 5. Vi vill med denna teori som analysverktyg undersöka 
om det finns spår i några nunnors självvalda läsning av hermeneutisk tolkning.  
 
Begrepp som är av betydelse för tolkningsprocessen är enligt Vikström social kontext och 
tolkningsgemenskap. Dessa begrepp belyses därför nedan.  
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Texttolkning färgas av uttolkarens sociala kontext, dvs. är beroende av den sociala, historiska 
och ideologiska miljö som uttolkaren lever i. De personer vi är och vår miljö påverkar våra 
val av litteratur, våra infallsvinklar och vårt sätt att tolka. Utan en viss förförståelse kan vi 
överhuvudtaget inte förstå en text. Den mest elementära förförståelsen gäller 
språkbehärskningen (Vikström 2005, s. 21).  
 
Tolkningsgemenskap innebär att vi delar föreställningar om hur tolkning genomförs med de 
människor som vi interagerar med eller kommer i beröring med. (Vikström 2005, s.22f). 
 
Vikström diskuterar även om tolkningsgemenskap kan leda till instängdhet i den egna 
tolkningstraditionen. Han finner dock att den förförståelse vi har, har vi dels som individer 
och dels som medlemmar i tolkningsgemenskapen. Denna påverkar hur vi förstår texter. Att 
medlemmar av olika tolkningsgemenskaper kan kommunicera med varandra underlättas av att 
en och samma person kan tillhöra många tolkningsgemenskaper (Vikström 2005, s.22f). 
 
Teorin om tolkningsprocessen, som beskrivs som den hermeneutiska bågen, består av tre 
delar. Den första delen avser läsarens första mottagande eller förståelse av en text. Det andra 
momentet utgörs av en kritiskt granskande hållning, en metodisk analys eller förklaring av 
texten. Den tredje, avslutande delen av bågen är en kritiskt prövad förståelse, som man 
tillägnar sig och eventuellt tillämpar. De här delarna kan komma i tidsföljd men de kan även 
förekomma samtidigt (Vikström 2005, s.27f). 
 
 

 
Figur 1 (Vikström 2005, s 28). 

 
Nedan presenteras den hermeneutiska bågens tre delar utförligare. 
 
3.2.1 Första förståelsen  
 
Den första delen av den hermeneutiska bågen beskriver Vikström som ett lyssnande 
mottagande. Vikström motiverar ordvalet lyssna med att all tolkning börjar med att ett 
tolkningsobjekt ges åt oss utifrån. Mottagarens hållning till texten är här oftast naiv och 
omedelbar. Ricoeur kallar det här momentet för medkännande hermeneutik. Tanken om ett 
lyssnande mottagande har hermeneutiken hämtat från filosofihistorien. Denna grundhållning 
bygger på en föreställning att tingen är något som visar sig för oss (Vikström 2005, s.49). 
 
Förståelsen av texter har samband med vilken verklighetsförståelse och språkuppfattning man 
har. Ett bland flera synsätt som ligger nära det hermeneutiska förhållningssättet är 
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uppfattningen att det vi kallar verklighet inte existerar oberoende av oss, utan att verkligheten 
är en social konstruktion. Vi har skapat den utifrån de föreställningar och värderingar som är 
dominerande i vår sociala miljö. Människan är en del av språket. Våra föreställningar om 
verkligheten förmedlas och struktureras helt genom språket. Utanför språket finns ingenting. 
Alla texter är vittnesbörd om den värld vi lever i. Sanningar som texter förmedlar kan dock 
vara av olika karaktär. Så är det t.ex. med historiska verk jämfört med romaner (Vikström 
2005, s.25, s.47 s. 56).  
 
En annan språkuppfattning ser språket som en representation av yttre objekt. Språket är ett 
neutralt instrument som vi kan använda för att beskriva en verklighet som finns utanför 
språket. Människan är fri i förhållande till språket och verkligheten. Enligt detta synsätt kan 
texter referera direkt till en verklighet utanför oss själva (Vikström 2005, s. 55). 
 
En uttolkare av verkligheten kan få olika funktioner i de här två språkuppfattningarna. 
Vikström refererar till den finske teologen Tage Kurtén, som liknar uttolkaren vid en neutral 
åskådare i den senare språksynen, medan han/hon i den förra liknas vid en aktör. Vikström 
sammanför de här rollerna i den hermeneutiska uttolkningen. ”Vi tolkar världen med hjälp av 
språket, men allt språk är redan i sig en tolkning av världen”. Vår språksyn påverkar hur vi ser 
på sanning. Vikström ställer frågan: ”Är sanningen något vi upptäcker eller skapar?” Han 
kommer fram till att sanningen både upptäcks och skapas. Enligt den hermeneutiska 
traditionen kommer sanningen till oss men öppnar sig för oss genom tolkning (Vikström 
2005, s. 57). 
 
3.2.2 Det förklarande momentets analysmetoder 
 
Det andra momentet i den hermeneutiska bågen utgörs av ett analyserande och förklarande 
förhållningssätt till texten. Vikström redovisar här analysmetoder från litteraturvetenskapen. 
Han går igenom dem med fokus på i tur och ordning, författaren, texten och läsaren. Det val 
av infallsvinkel man gör beror på vad man vill ta reda på, hävdar han (Vikström 2005, s.63). 
 
Vi återger en del av hans metoder som har samband med vår studie och börjar med fokus på 
författaren. 
 
En infallsvinkel är en texts tillkomstsituation om man vill veta något om de tankar, 
värderingar och stämningar som utmärkte författarens samtid. Texten hjälper oss att tränga in 
i en förgången tid (Vikström 2005, s. 65).  
 
Med komparativa metoder jämförs t.ex. det man redan läst med något nytt. Likheter och 
olikheter söks mellan texter. Vikström pekar på risken att likheter överdrivs (Vikström 2005, 
s.66). 
 
En annan komparativ metod är genetisk komparation, som avser band av inspiration mellan 
litterära verk. Det kan finnas kopplingar mellan olika författares texter genom anspelningar 
och citat. Metoden exemplifieras med James Joyces verk Odysseus som har Homeros som 
förebild (Vikström 2005, s.67-69). 
 
Analysmetoder med fokus på texten behandlar texter som frigjorda från författare, 
tillkomstmiljö och läsare. En rörelse, strukturalismen, studerade hur berättelser är uppbyggda. 
Texters strukturer, regler och komposition undersöktes. Man letade efter mönster i särskilt 
myter, sagor och agentromaner. På samma sätt som man i språken funnit grammatiska 
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grundmönster, tänkte man sig finna liknande mönster i berättelser inom en viss genre 
(Vikström 2005, s 93f). 
 
En texts mening och dess sanning diskuteras av Vikström. Vissa texter anser vi sanna om de 
är verifierbara, t.ex. en tidningsartikel. Sant är det som verkligen har hänt. Men utifrån 
Ricoeurs perspektiv kan även sagor indirekt ge en sann bild av verkligheten om de säger oss 
vad det innebär att vara människa, exempelvis Tove Janssons muminböcker eller J R R 
Tolkiens Midgård. Med fantasin kan vi se världen på ett nytt sätt (Vikström 2005, s 45f.). 
 
Omfattningen av läsarens roll vid tolkningen har bedömts olika av olika teoretiker. Enligt 
Vikström finns det två ytterlighetspositioner när det gäller läsarens andel. Den ena 
ytterligheten uttrycks med ”läsaren skapad av texten” och den andra med ”läsaren som textens 
skapare.” I det första fallet styrs läsaren av texten. Umberto Eco är en av dem som givit grund 
år denna riktning. Han tänker sig en modelläsare som gör samma drag som författaren gjorde 
vid skrivandet. Läsaren kan läsa mellan raderna. Tolkningen förs ut från texten genom 
författarens planer samt responsen från läsaren. Här avses en läsare som besitter en avancerad 
tolkningskompetens, är beläst och förstår anspelningar på annan litteratur (Vikström s. 99-
101). 
 
I den andra ytterligheten skapas textens mening av läsarens subjektiva tolkning. Läsarens 
förväntningar på en text har stor inverkan på tolkningen. Tolkningarna av samma verk har 
därför skiftat under olika tidsperioder och i olika kulturer (Vikström 2005, s. 99, s.103). 
 
Att texter kan tolkas olika kan leda till total godtycklighet. Detta motverkas, enligt Vikström, 
av att alla tillhör en tolkningstradition och en tolkningsgemenskap. Genom den pågående 
diskussionen inom gemenskapen avvisas orimliga tolkningar (Vikström 2005, s.106). 
 
3.2.3 Det avslutande momentet och tillämpning av förståelsen 
 
Den avslutande delen av bågen utgörs av en kritiskt prövad förståelse i riktning mot en kreativ 
tillämpning. Det innebär, enligt Vikström, en riktning framåt som går ut på att tolkningen inte 
fullbordas förrän den delas med andra, vilket kan ske genom en tolkningsdiskussion eller att 
man tillämpar sin tolkning. Tolkningen är en kamp att förstå, en s k kärlekskamp. En text kan 
tolkas olika och den engagerade uttolkaren kan vara beredd att kämpa för sin uppfattning men 
ytterst är tolkningens inriktning att skapa förståelse. Genom denna kamp hålls en texts 
meningsrikedom levande (Vikström 2005, s.117, s 120f.). 
 
Både Furhammars och Vikströms teori berör läsaren och läsprocessen, men från olika 
synvinkel. I analysen kommer vi att studera empirin först utifrån Furhammars fyra kategorier 
för läsutbyte. Därefter görs en undersökning utifrån den hermeneutiska bågens tre delar. Vi 
vill också pröva om begreppen tolkningskompetens och tolkningsgemenskap visar sig 
användbara.   
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4. Metod 
 
I det här kapitlet redovisas valet av metod, utformningen av intervjufrågor och hur urvalet av 
informanter gjorts. Därefter följer en beskrivning av genomförandet av intervjuerna samt   
tillvägagångssättet vid analysarbetet. 
 
4.1 Val av metod  
 
Det vi ville uppnå med vår undersökning var en inblick och förståelse för nunnors utbyte av 
läsning. Vi ville ta del av deras tankar och funderingar kring den. För att uppnå detta valde vi 
att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi ville försöka karakterisera deras förhållningssätt 
till läsning och undersöka om det fanns några framträdande drag.   
 
4.2 Intervjumallen 
 
Vi satte oss snabbt in i litteratur om nunnor och kloster för att få impulser till utarbetandet av 
en mall för intervjuer. Här fann vi uppgifter om högläsning och den betydelse intellektuell 
stimulans haft på klostren. I övrigt utgick vi från våra frågeställningar då vi arbetade fram 
frågorna. Efter några frågor om informanternas ålder, hur länge de varit nunnor och om de 
ville berätta något om sin bakgrund övergick vi till frågor om läsning. Dessa frågor rörde sig 
kring vad de läste, vilka behov läsningen fyller, om det fanns någon särskild syn på läsning på 
klostret, vad de tyckte utmärkte bra böcker etc. Vi formulerade även frågor om läsning av 
facklitteratur och tidningar. Vi ville även ha svar på om det fanns någon litteratur de borde 
läsa respektive inte borde läsa. 
 
4.3 Intervjumetod 
 
Vi förberedde oss för intervjuandet genom att ta del av ett par metodböcker. Från Pål Repstad 
(1999) och Holme och Solvang (1997) inhämtade vi följande synpunkter på 
intervjumetodiken beträffande kvalitativa studier.  
 
Repstad framhåller att flexibilitet är karaktäristiskt för kvalitativa metoder. Vid intervju kan 
man till exempel ställa uppföljningsfrågor. Intervjuer som behandlar samma tema kan därför 
skilja sig åt. Detta beror på att kvalitativa intervjuer inriktar sig på att så autentiskt som 
möjligt fånga informanternas egna verklighetsuppfattningar, motiv och tänkesätt (Repstad 
1999, s.11f.).Vidare skriver Repstad att en kvantitativ intervju ofta är för begränsad och 
förenklad för att fånga upp en människas nyanserade erfarenheter och förhållningssätt. Temat 
i den kvalitativa intervjun är även där klart och informanten styrs i viss riktning. Man har en 
viss mall för sina frågor, men man behöver inte följa den till punkt och pricka (Repstad 1999, 
s.64). 
 
Holme och Solvang ger utryck för samma uppfattning och skriver att i kvalitativa 
undersökningar måste vi kunna ändra på uppläggningen under själva genomförandet av  
undersökningen. Denna flexibilitet gäller till exempel dels vilka frågor som tas upp och dels 
vilken ordningsföljd (Holme & Solvang 1997, s.80). 
 
Under genomförandet av våra intervjuer följde vi de här råden. 
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4.4 Urval   
 
För att få kontakt med informanter började vi med att söka efter kloster på Internet. Vi tänkte 
att där fanns den senaste informationen om var det fanns kloster inom Sverige. Vi fann 
hemsidor och webbkataloger och skickade information om oss själva och vår undersökning 
inför magisteruppsatsen och frågade dem om de ville ställa upp och bli intervjuade. 
 
Urvalet bestod av dem som svarade att de ville bli intervjuade. Några informanter mejlade vi 
och några skickade vi traditionellt brev till. De mejlade i sin tur tillbaka eller ringde oss för att 
bestämma datum och tid för intervju. Vi blev glatt överraskade att vi fick så positivt gensvar.  
 
Efter det att vi intervjuat åtta nunnor från fyra kloster bedömde vi att vi hade ett tillräckligt 
brett och variationsrikt material för analys.  
 
4.5 Genomförande 
 
Vi har besökt fyra stycken kloster och intervjuat åtta nunnor. Intervjuerna har haft lite olika 
karaktär beroende på situationen.  I det första klostret vi besökte intervjuades tre nunnor. Två 
av dessa intervjuades enskilt av var och en av oss. Vid den tredje intervjun var vi båda 
närvarande. Vi upplevde dock inte att nunnan var besvärad av två intervjuare utan verkade 
bekväm med att prata om sin läsning. 
 
Vid de två följande klostren intervjuades två nunnor samtidigt på vardera kloster med oss 
båda närvarande. Anledningen till detta var att de avsatt en viss tid för intervjun och att två av 
nunnorna ville uttala sig tillsammans. På det fjärde klostret intervjuades endast en nunna och 
även då var vi båda närvarande. Inte heller hon verkade störas av detta.  
 
Under våra intervjuer hade vi våra färdigformulerade frågor som vi försökte få svar på så 
långt det var möjligt i mån av avsatt tid och hur intervjuerna framskred. Men med tanke på 
uppsatsens ämne lät vi informanternas svar följas upp och vi uppmuntrade dem att utveckla 
sina svar. Vi avbröt inte för få samma ordningsföljd som i vår mall utan lät dem tala fritt. Vi 
var måna om informanternas egna infallsvinklar och tankegångar och ställde därför 
följdfrågor. Intervjuerna fick därför ibland karaktären av fria samtal. Tidsmässigt har 
intervjuerna varierat mellan 45 minuter och 2,5 timmar. 
 
Överlag fick vi uppfattningen att nunnorna verkade trivas med att tala om läsning och böcker. 
De utstrålade en trygghet och säkerhet som kan ha påverkats av att intervjuerna skedde i deras 
hemmiljö. Om informanternas förhållningssätt hade varit mindre öppet i en annan 
intervjumiljö har vi ingen uppfattning om. Vi tror dock att informanternas säkerhet främst 
hade att göra med att de är äldre än vi och dessutom välutbildade och att ämnet för intervjun, 
läsning, är något de är förtrogna med.  Vi tror därför att de svar vi fick var äkta och inte på 
något sätt anpassade till vad som skulle kunna vara lämpligt att svara. 
 
Vi spelade in intervjuerna på bandspelare, transkriberade dem och skrev därefter om dem i 
berättande form. Dock har vi har strävat efter att följa informanternas ordval. För att 
ytterligare tydliggöra nunnornas tankar och åsikter har vi angivit citat.  
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4.5 Analysarbetet  
 
Vi valde att studera vårt intervjumaterial utifrån två teorier. Först bestämde vi oss för att 
använda Furhammars kategorier om läsutbytet. Den andra teorin, Vikströms version av den 
hermeneutiska bågen, valde vi efter det vi studerat det nedskrivna intervjumaterialet.  
 
Först gällde det att bekanta sig med teorierna. När det gäller Furhammars teori om de fyra 
utbytesformerna beslutade vi oss för att utgå från hans sammanfattande punkter för att få lite 
mer precisa kriterier. Dessa jämförde vi med informanternas yttranden.   
 
Vi övervägde till en början att göra en karaktäristik på varje person. Vi övergav dock den idén 
och bestämde oss för att analysera utifrån utbyteskategorierna.  
 
Vi gick igenom intervjuerna systematiskt och tog fasta på yttranden som stämde in på varje 
kategori. Vad säger nunnorna? Vad finns återgivet om just utbytet?  
 
Vi ville inte göra definitiva klassificeringar av nunnornas uttalanden utan såg kategorierna 
mer som en utgångspunkt för diskussion. 
 
Furhammar börjar sin presentation av kategorierna med opersonlig upplevelseläsning. Vi 
beslutade oss dock för en annan ordning, nämligen att börja med personlig upplevelseläsning. 
Vi tänkte att läsningen spelar en viktig roll för vår grupp och ville därför börja med en mer 
representativ dimension. 
 
När det gäller Vikströms texttolkningsteori, förstå – förklara – förstå, sökte vi efter uttalanden 
som stämde överens med delarna i den teoretiska bilden. Under arbetet slog det oss att 
nunnorna hade en del språkliga uttryck som stämde överens med teorin, vilket också styrde 
vad vi tog fasta på vid analysen. När det gäller den första förståelsen i Vikströms modell 
vägde vi in om yttrandet i sin helhet antydde ett spontant mottagande. Beträffande det andra 
momentet tog vi fasta på uttalanden som tydde på analytiskt förhållningssätt till läsningen. I 
fråga om det tredje momentet kunde ordvalet avslöja att det handlade om förståelse efter 
förklaring. 
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5. Klosterkultur och klostermiljö 
 
Vi utgår från att läsarens sociala omgivning och historiska bakgrund har inflytande på 
läsvanor. Därför vill vi ge en bild av det sammanhang som nunnor lever i och beskriva några 
utmärkande drag hos klosterkulturen, dess förhistoria i korthet samt klosterlivet som det ser ut 
i dag. Ett inslag som rör läsning i kyrklig kultur är texttolkning eller hermeneutik. Vi har 
därför valt att även ha med en översikt över hermeneutikens utvecklingshistoria.  
 
Litteratur eller annat material som använts som underlag för det här kapitlet presenteras 
närmare i respektive avsnitt. Motivet till vårt urval av källor har varit att ge en levande, men 
allmän bild av klosterväsendet samt förse vårt intervjumaterial med en kontextbeskrivning. 
De skriftliga källor om specifika ordnar och kloster som finns med, har alltså inte valts med 
inriktning på de kloster vi besökt för att genomföra våra intervjuer.  
 
För beskrivningen av utmärkande drag i klosterlivet med traditioner sedan sekler tillbaka och 
klostrens uppkomsthistoria i de första två avsnitten ansåg vi att Nationalencyklopedin kunde 
vara en lämplig källa, kompletterad med litteratur av ett par författare som själva är nunnor. 
Den senare källan ansåg vi vara intressant för att den behandlade ämnet både grundligt och 
översiktligt. Nationalencyklopedin kan antas vara en tillförlitlig källa. Att uppgifter i den inte 
alltid är av sent datum har vi bedömt vara av mindre betydelse när det gäller historik.  
 
För att skildra klosterlivet i dag har vi utöver våra egna iakttagelser vid besök, klostrens eget 
informationsmaterial samt muntlig information även använt tre källor, som vi anser kan berika 
bilden. Med en beskrivning av en fotobok från ett kloster är avsikten att åskådliggöra 
vardagslivet. En källa som har skrivits av en journalist som genomfört intervjuer med 
representanter från nio kloster, kompletterade bilden av olikheter i klostrens karaktär. En stor 
del av informationen har hämtats från ett verk skrivet av en professor i kyrkovetenskap, vilket 
vi utgått från borgar för materialets tillförlitlighet.  
 
Översikten av hermeneutikens utvecklingshistoria fann vi i samma källa som innehöll ett av 
våra analysverktyg. Författaren har disputerat på en avhandling om hermeneutik och föreläst 
om ämnet. 
 
5.1 Utmärkande drag hos klosterkulturen 
 
Materialet till det här avsnittet härrör dels från Nationalencyklopedins nätupplaga/kloster och 
dels från klostrens informationsmaterial kompletterat med muntlig information vid våra besök 
på klostren. 
 
Det som kännetecknar kloster är att det är en religiös gemenskap bestående av munkar eller 
nunnor. Klosterlivets syfte är en fördjupad gemenskap med Gud. För att nå det målet har man 
avgivit löften att följa sin klosterordens regel att leva i ”lydnad, kyskhet och fattigdom”.  
 
Dagen på klostret beskrivs ofta som en rytm mellan bön och arbete. Man har gemensamma 
och bestämda tider för bön under dagen, s.k. tidegärder. Studietid och praktiskt arbete är 
också vanligen schemalagda. Bibelläsning förekommer dagligen. 
 
Den som väljer att inträda i ett kloster får tillbringa en prövotid först som s.k. novis under 
varierande tidslängd. Sedan avges klosterlöften vilka innebär lydnad mot abboten eller 
abbedissan och att man förblir knuten till klostret. 
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Vi har förstått att klosterlivet kan skilja sig åt mellan de olika ordnarna. Vissa tillhör mer 
aktiva ordnar och strävar efter både samhällstillvänt arbete och stilla böneliv. En del nunnor 
har även vanliga yrken. Andra kloster är mer kontemplativa, vilket innebär att man har bönen 
som huvuduppgift. Man lämnar sällan klostret och utför inte arbeten utanför klosterområdet.  
 
Många nutida drag i klosterkulturen har en förhistoria som ligger långt tillbaka i tiden. Det 
gäller till exempel den regel klosterinvånarna har valt att följa. Man håller sin ordens historia 
levande genom läsning om kyrkofäder och helgon.  
 
5.2 Klostrens uppkomsthistoria 
  
Den information som återges i det här avsnittet har hämtats från en bok, I kyrkans mitt. 
Klosterordnar och kongregationer (1989), skriven av Catharina Broomé, teol. hedersdoktor, 
och Catherine Cottin, lic.ès letters. Båda författarna är dominikansystrar. Vi har också använt 
uppgifter från Nationalencyklopedins nätupplaga. Uppslagsorden är cisterciensorden, 
franciskanerorden, helgeandsorden och kloster. Vårt skäl till valet av information om dessa 
ordnar har varit deras övergripande beskrivningar av klosterväsendet.  
 
Den kristna klosterrörelsen uppkom under 200-talet i Egypten, där enskilda kristna drog ut i 
öknen för att leva ett asketiskt liv som eremiter och ägna sig åt Gud. En av dem grundade ett 
kloster där man följde en gemensam regel. 
 
En betydelsefull person för klostrens utveckling var kyrkofadern Augustinus (354 - 430). Han 
grundade ett kloster för män och ett för kvinnor med egendomsgemenskap och gemensam 
daglig bön. Hans klosterregel kom att bli tongivande under medeltiden och följdes av olika 
kommuniteter och ordnar. I ”Bekännelser” har han skildrat sina oroliga ungdomsår. 
 
Kloster tillhör mestadels en orden, som följer vissa regler. En sådan är Benedikts regel som 
härrör från 500-talet och som ofta har fungerat som en modell för efterföljande klosterordnar.  
Regeln innehåller ingående anvisningar för den gemensamma bönen, den s.k. tidegärden, som 
skulle ske under flera tider på dygnet och präglas av högtidlighet. Även gästfrihet var 
inskriven i regeln och många kloster byggde gästhus, pilgrimshärbärgen och sjukhus. Man 
sökte sig också till klostren för att få råd och hjälp i det andliga livet. Klostren blev även 
undervisningsanstalter med stor kulturell betydelse. 
 
Andra ordnar var cistercienserorden från 1000-talet som betonade enkelhet och sträng 
åtlydnad av benediktinregeln. Den benediktinska orden och cistercienserna hade en monastisk 
inriktning, vilket innebär en mer sluten form av klosterliv. På 1200-talet uppstod de så kallade 
tiggarordnarna, av vilka de viktigaste var dominikanerorden och franciskanerorden. Dessa 
hade en missionerande och studieinriktad profil.  
 
De medeltida klostren blev arvtagare till den klassiska bildningstraditionen och genom 
kopiering och översättning förde man vidare en stor del av den antika bildningen. Kunskaper 
inom i botanik och medicin överfördes till Europa från Orienten.  
 
Ordnar med en sjukvårdande inriktning och ett socialt engagemang växte också fram. Några 
finns kvar i våra dagar men deras verksamhet har i mångt och mycket ändrat karaktär.  
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Antalet munkar var avsevärt högre än antalet nunnor under medeltiden. I vår tid är det 
tvärtom. Under vissa perioder fanns dock flera berömda nunnor och abbedissor. Hildegard av 
Bingen skrev på 1100-talet en rad böcker i profetisk form men också verk som vittnar ett 
naturvetenskapligt intresse. Det tyska cisterciensnunneklostret Helfta var ett berömt andligt 
centrum med stora mystiker som till exempel den Heliga Gertrud. Verken både av och om 
henne lär höra till medeltidens stora klassiker.  
 
De tidigaste klostren i Sverige var cistercienserklostren Alvastra, Varnhem och Vreta från 
1100-talet. Vadstena kloster grundades på 1300-talet av den heliga Birgitta. Det blev Sveriges 
andliga centrum och överlevde den lutherska reformationen fram till år1595.  
 
5.3 Klosterlivet i dag  
 
Under våra besök på klostren skapade vi oss en uppfattning om hur livet kan vara i en 
klostermiljö i dag. Mycket berättade nunnorna själva och en del av deras verksamhet har vi 
läst om i deras programblad och på klostrens hemsidor på Internet. Den här informationen har 
vi kompletterat med ytterligare källor som presenteras nedan. 
 
De kloster vi har besökt tillhör antingen svenska eller katolska kyrkan. De drag i klosterlivet, 
som vi tidigare redovisat, finns kvar än idag, t.ex. löftena att tjäna Gud och att avstå från 
äktenskap eller annan parbildning. Nunnorna bär en speciell klädedräkt med dok. Doket är till 
för att undvika fåfänga, förklarade en nunna. Dagsprogrammen på de kloster vi besökt har 
liksom tidigare en regelbunden prägel. Varje kloster har sin egen dagordning med schema för 
gemensamma bönetider, mässor, måltider samt arbete. Arbetet består av en hel del praktiska 
sysslor, som hushållsarbete, renovering, grönsaksodling mm. Några av de nunnor vi träffat 
hade korta eller långa yrkesliv bakom sig innan de gick i kloster.   
 
Klostermiljön präglas enligt vårt intryck av lugn, tystnad och stillhet. De tysta timmarna man 
har under dagen är till för att kunna koncentrera sig på Gud och samla tankarna. Inredningen i 
de delar vi fick besöka var enkel och ganska spartansk. Ibland upplevde vi miljön mer 
ombonad. De kloster vi besökte var främst kontemplativa. Ett av klostren hade dock visst 
samhällstillvänt arbete såsom undervisning. 
 
En utåtriktad del av den verksamhet, som klostren har, är gästhem. De tar emot gäster som 
söker vila eller kommer för att dela böneliv, promenera, eller samtala med någon nunna. 
Något kloster tar också emot kvinnliga gäster för rehabilitering under en längre period. Man 
tar även emot studenter som behöver studiero. Som gäst måste man dock respektera bönetider 
och tystnad i klostret. 
 
En dagordning kan se ut så här: 
06.45 Laudes (morgonbön) 
08.00 måndag och fredag : Mässa, därefter frukost från ca 8.45 
08.15 Övriga dagar: frukost står framdukad i köket till kl.09.00 
12.00 lördag: mässa, ingen middagsbön 
12.15 Middagsbön 
12.30 Middag (lördag: lite senare) 
Middagsvila till kl.14.30 
15.00 Té  (lördag 15.30) 
17.30 Vesper (aftonsång) 
Tystnad för bön fram till efter kvällsmat 
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19.00 Kvällsmat, (onsdag: mässa, därefter öppet hus-fika) 
20.30 Aftonbön 
Tystnad till 09.00 nästa morgon. 
 
Vi har även inhämtat information om klosterliv från litteraturen. 
Inblick i vardagslivet på ett kloster presenteras av fotografen Chris Maluszynski i en fotobok 
med titeln Systrar: Birgittasystrarna i Vadstena (2003). Den skildrar de katolska 
Birgittasystrarna i Vadstena vid bland annat bön och måltider. Också arbetet med klostrets 
praktiska göromål har Maluszynski fångat, tex. en nunna iförd praktiska arbetsbyxor uppe på 
ett tak i färd med att renovera en skorsten. I en kort kommentar till bilden framgår att 
nunnorna gör så mycket de kan själva. De målar, lägger om taket och rensar avlopp. Andra 
aktiviteter som skildras är sömnad och konstnärligt arbete.  En resa till Rom för att fira 700-
årsdagen av den heliga Birgittas födelse är dokumenterad. 
 
I bokens förord ger Lars Bergquist, författare och före detta ambassadör vid den Heliga Stolen 
(Vatikanen), en beskrivning av nunnornas liv och dess innebörd. Enligt Bergquist försöker 
Birgittasystrarna leva ett liv där kärleken till Gud på samma gång är tillflykt och drivkraft. 
Klostertillvaron var för den heliga Birgitta inte bara en livsform för systrarnas egen skull, utan 
den kan också visa människor att det finns en glädje som inte är beroende av världslig 
tillfredsställelse och ägodelar. Man kan leva i stillhet och avskildhet, i bön och tystnad, 
”lydnad, kyskhet och fattigdom”. Samtidigt arbetar systrarna med sina händer. Dagens 
innehåll, som är utformad enligt urgamla kristna mallar och byggs upp i en jämn rytm, går 
tillbaka på Birgittas ordensregel från 1340-talet. Systrarnas strävan att nå fram till 
pånyttfödelse och rening sker genom livsföring, bön, läsning och kroppsarbete. Viljan att 
minnas och meditera över Kristus lidande är också karaktäristiskt (Maluszcynski 2003, s.1f.). 
 
I ordensregeln beskrivs Birgittas tidegärd, ett ord som betyder ”gåva av tid”. Bönestunderna 
är numera fem till antalet och utöver dessa firas mässa varje dag klockan 17.15. 
Bönestunderna är framför allt tillbedjan, och man har psaltarpsalmerna som grundstomme. 
Tidegärden inrymmer också hymner och textläsning (Maluszcynski 2003, s. 4). 
 
Mellan bönestunderna ligger det dagliga arbetet. Husen ska skötas och maten lagas. Någon 
ägnar sig åt trädgården och en annan sköter biblioteket.  Klostret måste bära sig ekonomiskt, 
och liksom många andra kloster driver systrarna ett gästhem. Där anordnas bland annat 
särskilda reträtter, s.k. ”birgittinska besinningshelger”. Vardagssysslorna i dagens kloster får 
dock ej undanskymma synen på dagen som tillbedjan. Tystnad finns inskriven i ordensregeln, 
och onödiga samtal ska undvikas så långt det går: ”Lättfärdigt och onyttigt prat må alltid helt 
och hållet undvikas på varje plats” (Maluszynski 2003, s. 6). 
 
I regeln finns en utförlig beskrivning på vilka tider det är tillåtet att tala. I en kommentar i 
boken säger en klostersyster att de försöker värna om tystnaden. ”Den är inte något 
självändamål utan det är för att man ska kunna lyssna till Guds röst när som helst. Man skalar 
bort det oväsentliga” (Maluszynski 2003, s. 44). För att befrämja tystnaden har man liksom 
många andra kloster en så kallad klausur. Klausuren är den del av klostret som inte får 
besökas av andra än klosterinvånarna. På så vis kan systrarnas koncentration på det väsentliga 
ökas (Maluzynski 2003, s.8). 
 
När det gäller nunnornas dräkt och huvudbonad, så beskrivs dessa noggrant i Birgittas 
klosterregel. Systrarna syr än idag sina kläder enligt den heliga Birgittas föreskrifter men med 
vissa moderniseringar (Maluszynski 2003, s.9f.). 
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En likartad orientering ger Sven-Erik Brodd, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala 
Universitet, i boken Evangeliskt klosterliv i Sverige (1972). Boken är den första inventeringen 
av modernt evangeliskt klosterliv inom Svenska kyrkan och ger en beskrivning av de svenska 
kommuniteternas tillkomst och verksamhetsformer.  Här skildras bland andra 
Helgeandssystrarnas klosterfamilj, congregationen Mariadöttrarna av den evangeliska vägen, 
Heliga korsets brödraskap m.fl.  
 
Helgeandssystrarna har sitt kloster i en nedlagd kyrkskola utanför Uppsala.  Man har en 
trädgård där man odlar grönsaker för eget behov. Klostret står öppet för dem som vill söka sig 
till systrarna, så länge det inte hindrar den monastiska livsföringen. Brodd citerar en av 
systrarna i boken: ”I dagens läge utgör ett kloster genom sin blotta existens en motpol till det 
stressade, jäktiga livet. Ett gästhem har alltid varit en del av ett kloster. Dit kan människor 
komma för att vila från jäkt och problem och finna andlig vederkvickelse” (Brodd 1972, s. 
34f.).  
 
Klostret tar emot grupper och enskilda, som vill dra sig tillbaka en tid, till självkostnadspris. 
Även tentamensläsande studenter tas emot. När Brodds bok skrevs 1972 behöll man i viss 
utsträckning sina civila yrken. Systrarna reste mycket och besökte kloster utomlands och man 
tog också emot gästande ordensfolk från andra länder (Brodd 1972, s. 35, s. 37). 
 
På klostret har man en dagordning som inrymmer bön, arbete, samvaro, fritid och studietid. 
Samvaro med gästerna ingår också i schemat. Systrarna iakttar tystnad mellan sig utom vid 
samvarotiderna och när arbetet kräver att man samtalar. Husets klausur består av systrarnas 
sovrum, privata vardagsrum och även vissa tider bibliotek och arbetsrum. Klausuren ser man 
som ett historiskt-sociologiskt faktum. Att låta klausuren omfatta hela klostret tycker man är 
onödigt. I och med kvinnans förändrade ställning kan klostren vara öppna, menar man  
(Brodd 1972, s. 34, s. 36). 
 
Regleringen av den dagliga rutinen finns inskrivet i husordningen och stämmer väl överens 
med Benedikts regel. Benedikts regler behöver dock inte följas i detalj, utan ses som en 
samling råd för det monastiska livets förverkligande. Några typiska benediktiniska drag i 
Helgeandssystrarnas klosterfamilj är: 
 
Att leva i en familjegemenskap under en abbedissa i ett kloster. 
Att sökandet efter Gud uppfattas som kriteriet på en sann kallelse. 
Att bönen och tidegärden går före allt annat. 
Att det personliga bönelivet eller gudsumgänget grundas på lectio divina, dvs. den meditativa 
läsningen ur Bibeln och fäderna. 
Att systrarna ska iaktta måttlig askes men stor ödmjukhet. 
Att leva av sina händers arbete. 
Att systrarna ska visa gästfrihet (Brodd 1972, s. 51-53). 
 
Att ordenslivet kan skilja sig åt framgår i Lotte Mjöberg och Karl-Einar Löfqvists bok 
Klosterliv i 1990-talets Sverige (1995). I boken belyses såväl protestantiska som katolska 
ordnar och dess inriktning. Författarna har rest runt i landet och intervjuat enskilda 
klostermedlemmar från nio olika kloster. De gemensamma dragen är kallelsen att ägna sig åt 
Gud samt de avlagda klosterlöftena: lydnad, kyskhet och fattigdom. Några av klostren är mer 
kontemplativa, medan andra ordnar är mer aktiva. En syster arbetar till exempel som 
gymnastiklärare på en katolsk skola. En dominikansyster beskriver sin orden som engagerad i 
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samhällsfrågor, även på global nivå. Det finns en önskan att möta andra människor, menar 
hon, och orden har alltid funnits i gränslandet mellan samhälle och kyrka (Löfqvist & 
Mjöberg 1995, s 1 –103). 
 
5.4 Kyrklig kultur, litteraturläsning och tolkningstraditioner 
 
Ett viktigt inslag i den kyrkliga kulturen utgörs av texttolkning eller hermeneutik. I följande 
avsnitt ges en översikt över hermeneutikens utveckling historiskt. Vår källa är Björn 
Vikströms bok Den skapande läsaren.  Hermeneutik och tolkningskompetens (2005). 
Historiken kompletterar Vikström med strömningar från litteraturvetenskapen.   
 
Går vi tillbaka i hermeneutikens historia så finner vi att begreppets innebörd har växlat. 
Hermeneutikens uppgift ansågs länge vara att förmedla gudomliga sanningar till människor. 
Det rörde sig om tillvägagångssätt att tolka Bibeln för att utreda och klarlägga dess budskap. 
Tolkningsmetoderna kunde antingen syfta till att förklara textens bokstavliga betydelse eller 
att uttolka dess dolda eller underförstådda mening. Inom bibeltolkningen var den allegoriska 
tolkningen länge betydelsefull. Med allegori menas en liknelse, där orden står för något annat 
än det som konkret återges. Under medeltiden utvecklades en fyrfaldig tolkningsmetod. Man 
menade att bibeltexten hade en bokstavlig, en moralisk, en typologisk och en anagogisk 
innebörd. Typologisk mening kunde avse motsvarigheter och anagogisk tolkning syftade på 
den himmelska världen. Somliga teologer ansåg att alla metoder kunde tillämpas på varje 
bibeltext, medan andra menade att textens art avgjorde om en eller flera av metoderna 
användes (Vikström 2005, s.14f.). 
 
Den fyrfaldiga metoden gav spelrum för en mångfald av tolkningar. Den katolska kyrkan 
markerade sin tolkningskompetens och hade med påven i spetsen auktoritet att avgöra vilka 
tolkningar som var de rätta. Reformationen innebar en ny syn på människan, Bibeln och 
kyrkan. Man kritiserade den allegoriska tolkningen och menade att bibelordet kunde tolkas 
ordagrant och behövde inte auktoriseras av katolska kyrkan (Vikström 2005, s.15). 
 
Genom Friedrich D.E Schleiermachers tankegångar skedde en vändpunkt i hermeneutikens 
historia. Han kallas den moderna hermeneutikens grundläggare och ersatte de specialiserade 
tolkningsmetoderna med en allmän lära om språkliga uttryck. Schleiermachers ville 
kombinera en språklig tolkningsmetod med en mera intuitiv och inkännande metod, senare 
kallad psykologisk. Den psykologiska metoden fick en ökad betydelse under 1800-talet och 
framstod som ett alternativ till naturvetenskapens positivistiska vetenskapsideal. Metoden 
innebar nu förståelse genom inlevelse. Under 1900-talet utvidgades förståelsebegreppet 
ytterligare och man betonade människans existens i världen (Vikström 2005, s.16f.). 
 
Bland senare hermeneutiker finns en strävan att återigen föra hermeneutiken närmare de mer 
kritiska och analyserande tolkningsmetoderna. Paul Ricoeur (1913-2005), en fransk filosof 
som Björn Vikström skrivit en avhandling om, menar att all vetenskaplig verksamhet 
innehåller element av både förklaring och förståelse.  Vikström vill fullfölja Ricoeurs 
ambitioner och utöver hermeneutiken även ta fasta på litteraturvetenskapens metodiskt 
inriktade tolkningsperspektiv. Användandet av etablerade metoder ger ett skydd mot 
godtycklighet, menar han. Samtidigt bör man, i enlighet med hermeneutiken, beakta 
uttolkarens historiska och sociala sammanhang. Vikström vill dock undvika att idealet blir att 
vad som ses som kunskap, när det gäller tolkning, är godtyckligt och att mångtydighet helt 
ersätter absolut och objektiv kunskap (Vikström 2005, s. 18). 
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6. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel presenteras intervjumaterialet. Därefter följer en sammanfattning av 
intervjuerna.  Kapitlet inleds dock med några uppgifter om nunnorna.  
 
6.1 Om informanterna 
 
De åtta nunnor vi har intervjuat representerar fyra kloster, av vilka två tillhör svenska kyrkan 
och två katolska kyrkan. Fyra av nunnorna har uppnått pensionsåldern, tre är mellan 50 och 
60 år och den yngsta är 46 år.  
 
Tre av nunnorna har utländsk bakgrund, vilket påverkat deras läsning och intresse för språket. 
En av nunnorna berättar att hon vid ankomsten till Sverige slukade böcker på svenska för att 
lära sig språket. En annan vill underhålla kunskaper i modersmålet vilket utgjort ett motiv till 
att läsa.  
 
Några har spontant berättat om sin läsbakgrund. En har vuxit upp med bibliotek, en annan var 
tidigt bokslukare och besökte flitigt bibliotek, och en tredje fick mycket böcker som barn utan 
att föräldrarna för den skull var särskilt läsintresserade. För en nunna vaknade läsintresset i 
ungdomen och har sedan vuxit sig allt starkare. 
 
Flera av informanterna har högskoleutbildning och är därför läsvana. Dessa har även varit 
verksamma i yrken inom sitt utbildningsområde före klostervistelsen.  
 
6.2 Redovisning av nunnornas intervjusvar 
 
De åtta nunnornas intervjusvar redovisas här för var för sig. Vi har eftersträvat att bevara 
nunnornas anonymitet och ersatt deras verkliga namn med fiktiva. Likaså har uppgifter som 
rör klostertillhörighet utelämnats. 
 
6.2.1 Syster Aino 
 
Syster Aino är 58 år och har varit nunna i sex år. I sitt yrkesliv har hon arbetat som 
sjuksköterska i sitt hemland, inom kirurgi och psykiatri, på ett sjukhus. Aino kom till Sverige 
1999 och språket är inga större problem för henne. 
 
Syster Aino börjar med att säga att nunnor läser allt möjligt precis som vi alla. Valet av 
litteratur beror på vilken människa man är samt vilka intressen man har, precis som i den 
övriga världen, menar hon. När det gäller hennes egen läsning börjar hon med att nämna 
Bibeln som de läser regelbundet i samband med bönetiderna. Vissa tider, tex. den tysta tiden 
efter morgonbönen är dessutom avsatt för andlig läsning.  
 
På sin övriga tid läser hon det som dyker upp. Med jämna mellanrum reser hon och de andra 
systrarna även till huvudbiblioteket eller filialen. De lånar gärna böcker och  kommer ofta 
tillbaka men en hel ryggsäck full. 
 
Syster Aino berättar att när hon kom till Sverige och skulle lära sig språket så var hon så 
hungrig på att läsa svenska böcker att hon fullkomligt slukade dem. Hon började med Astrid 
Lindgren. 
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Hon tycker att många deckare har ett intressant innehåll och är spännande. Hon säger också 
att det kanske finns ett behov hos människor av att få en medvetenhet om det som finns i 
världen och i vardagen. På så sätt kan deckarlitteraturen för hennes del, och i synnerhet de 
svenska deckarna, fylla den plats som hon inte har levt i tidigare i Sverige. Hon får en sorts 
inblick i hur svenska samhället fungerar då deckarlitteraturen kan ge sin speciella synvinkel 
på det. Tidningsläsningen ger för övrigt också information om samhället.  
 
Hon lyssnar ibland på talböcker och den senaste hon lyssnade på var Åke Edvardssons bok 
Rum nummer tio. Men inom deckargenren tycker hon kanske bäst om Henning Mankells och 
även Sven Westerbergs böcker. Ibland kan hon titta i poesiböcker, hon tycker om Tomas 
Tranströmer. 
 
Som ung läste hon klassiker men gör det inte längre. Hon har läst både ryska, tyska och 
franska klassiker och hon har även läst Strindberg på sitt modersmål. Under ungdomstiden 
tyckte hon mycket om klassisk litteratur och läste aldrig deckare. På den tiden trodde hon det 
var dåligt språk i dessa. 
 

Nu är det något av en paradox att jag har gått i kloster och börjat läsa deckare! 
 
Väldigt fascinerad blev hon av boken om Lasermannen som hon lyssnade på via 
ljudupptagning. Hon tycker den rymmer Sveriges historia ur en invandrarfamiljs synvinkel. 
Den handlar dels om Sveriges historia efter andra världskriget, menar hon, men också om den 
här killen som växte upp i det svenska samhället med invandrade föräldrar från Tyskland och 
Österrike och hur han sedan blev sjuk.  
 
Utöver sitt modersmål behärskar Aino ryska och tyska och hon läser böcker på dessa språk 
ibland. På biblioteket finns inte så mycket litteratur på hennes modersmål och den som finns 
har hon redan läst.  
 
Mestadels läser hon på svenska dock. Förutom deckare så läser hon inte så mycket 
skönlitteratur på svenska. Hon menar att hon inte alltid förstår undertexten som finns där. I 
deckare är språket mer rakt och har inte så många metaforer. Fackspråk inom områden som 
hon behärskar såsom psykologi, religionshistoria och filosofi tycker hon också är enkelt att 
läsa. Övrig facklitteratur hon läser är biografier om konstnärer och konsthistoria tex. Gauguin, 
van Gogh, impressionisterna. Genom deras biografier framkommer konsthistorien, tycker 
hon. Religionslitteratur är även facklitteratur, säger hon, och det läser hon dagligen med sina 
systrar. 
 
På frågan vilket behov läsningen fyller för henne svarar hon att religiösa och meditativa 
böcker, psykologiböcker och filosofiböcker läser hon med hela själen, hon engagerar sig 
fullständigt. Hon kan grubbla, tänka, analysera och fundera. Den sortens litteratur får henne 
att tänka på hennes tidigare yrkesliv som var händelserikt, och det kanske ger henne den 
stimulans inom vissa områden som inte uppfylls i den lugna klostermiljön.  
Hon anser att böcker ger både emotionell och intellektuell stimulans. Det är därför människor 
läser, tror hon. 
 
Beträffande högläsningen så berättar syster Aino att nunnorna under vespertid (en viss 
bönetid på dagen) för närvarande läser Nya Testamentet på tyska. De ska dessutom åka till 
Tyskland framöver vilket hon ser fram emot. Hon tycker att det är spännande att läsa Nya 
Testamentet på ett annat språk. Det ger mycket, menar hon, och alla lyssnar uppmärksamt. 
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Ibland händer det att systrarna läser en och samma bok allihop och talar om den efteråt. Det 
tycker hon är mycket givande.  
 

Därför att vi är fem människor som läser samma bok men uppfattar den från helt olika synvinklar. 
Det berikar mycket. Jag ser en sida, den andra ser något annat och den tredje ser ännu mer. 

 
På frågan om det ingår i nunnans livsstil att läsa eller om det är individuellt, säger hon att det 
viktigaste är den andliga läsningen. Att följa sin andliga utveckling. Sedan väljer man sin 
läsning själv efter intresse.  Naturligtvis ingår läsningen av Bibeln. Men det är inte bestämt att 
man måste läsa. Man kan läsa något om psykologi, eller konst eller musiklitteratur. Själv 
intresserar hon sig för deckare för att de är spännande och för att det är ett enkelt språk för 
henne 
 
Hon berättar att en av de äldre systrarna på ett annat kloster har sagt att alla böcker är andliga, 
det finns inga böcker som inte är det. Det finns inget som säger att en nunna måste läsa andlig 
litteratur, men all litteratur är andlig. Varje författare är en andlig varelse, säger hon. Genom 
sin bok har han eller hon lagt ned sin själ, sin ande och sina åsikter. 
 
Syster Aino tycker att det är spännande att se hur en författare delar med sig av sig själv, sin 
biografi och sin person. Hon tycker hon kan se personen som har skrivit boken genom hans 
eller hennes bok. 
 

Författaren kan inte gömma sig i det han skriver. Han visar sig. Plötsligt kan jag upptäcka några 
sidor hos honom och jag blir glad och skrattar. Han har upplevt någonting tidigare som han 
meddelar i språket. 

 
Hon tycker inte att de har någon utmärkande syn på läsningen på klostret, men eftersom syster 
Karin är psykolog så har hon mycket böcker i psykologi, vilka Aino tycker är intressanta för 
henne också. 
 
Är det någon litteratur som hon undviker då? Hon säger att hon inte direkt undviker något 
men hon läser inte böcker i fysik eller matematik eftersom de inte ger henne något och hon 
inte förstår dem. Medicinsk litteratur läser hon däremot gärna. Och hon har också läst Albert 
Einsteins biografi.  
 
6.2.2 Syster Marianne  
 
Syster Marianne är 55 år. Hon har läst teologi vid Lunds universitet och har en teologie 
kandidatexamen. Hon utbildade sig så småningom till diakon och har bland annat haft en 
socialt inriktad tjänst i en församling. Syster Marianne har varit nunna sedan 1990. 
 
Syster Marianne berättar att hon är uppvuxen med bibliotek. Redan som liten tog hennes 
mamma med henne till biblioteket, och det var en stor värld som liksom öppnade sig, rum för 
rum.  
 
När Marianne läser skönlitteratur, är det främst för avkoppling och då blir det gärna deckare. 
Hon tycker om författare som Elisabeth George och favoriten just nu är Laurie King. Hon 
tycker att det är viktigt att romanerna har ett bra språk och en någorlunda vettig 
personteckning för att det ska vara intressant.  
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Det kan mycket väl vara fantasy, orealistiskt eller science fiction så länge det finns människor jag 
kan tro på, människor som finns och med vettiga reaktioner. 

 
Berättelser med fyrkantiga och stereotypa huvudpersoner tycker hon är ointressanta och de 
njuter hon inte av att läsa på samma sätt. Ska hon äta godis ska det vara bra ingredienser och 
kvalitet på dem, menar hon. 
 
Det händer också att hon läser mer seriös litteratur. Ser hon en intressant bokrecension kan 
hon ställa sig i kö för den boken på biblioteket, vilket hon tycker är en tilltalande service. 
En sådan bok är en roman av Herta Müller. Syster Marianne menar att Müller skildrar sin 
rumänska diktaturverklighet, en hemsk verklighet, och ett sätt att leva i den och försöka 
överleva och kämpa. Men hennes skildring är inte ”pornografisk”, fortsätter hon. Den bär 
vittnesbörd om hur hon levt utan att frossa i det. Syster Marianne tycker att Müller har något 
att säga och att det finns en avsikt med romanen, att detta inte får glömmas.  
 
Hon säger att hon förmodligen upplevde Müllers roman starkare, eftersom hon på klostret lärt 
känna syster Aino och hennes utländska bakgrund. På så sätt både förstår hon och känner igen 
saker och tänkesätt som hon hört från syster Aino. Bilden av en liknande verklighet gav en 
större kunskap om hennes syster, menar hon. 
 
Före klostertiden läste syster Marianne mer tung skönlitteratur och färre deckare och hon tror 
också att hon jobbade mer med skönlitteraturen förr. Nu fungerar skönlitteraturen mer som 
avkoppling. Hon kan med viss saknad se tillbaka på sin tonårstid, då hon kastade sig över den 
ena boken efter den andra.  Den vitaliteten i läsningen kan hon längta efter och samtidigt 
känna sig gammal och trött inför. Hon berättar att som ung kunde hon vara inne i en 
Dostojevskijbok, prata med en annan människa om den och samtidigt skymta en trötthet hos 
den andra människan. Nu kan Marianne se att hon ibland själv är just den där andra trötta 
människan.  
 
Marianne menar att man läser på ett annat sätt med tiden, men att det på sätt och vis skulle 
vara lättare att läsa tung litteratur nu, då hon har mer att sätta in det lästa i. Hon tror också att 
en text som hon möter idag, väcker olika saker i henne, beroende på vad hon har med sig och 
vad hon har läst tidigare. Hon behöver mindre portioner nu för att det ska ”sätta igång” saker, 
eftersom hon har ”mycket packning” med sig redan. Som ung mötte hon mer texten som den 
var, den öppnade dörrar för andra saker, som hon sedan gick vidare och jobbade med.  
 
En bok som hon tagit intryck av är Kristin Lavransdotter av Sigrid Undset. Boken, som är en 
gedigen medeltidsskildring och en skildring av klosterlivet, läste hon ganska många år innan 
hon gick i kloster. Den är romantisk men också en skildring av andlig utveckling hos en 
människa och på det sättet realistisk, menar hon. Syster Marianne tog starka intryck av boken 
och bar den med sig som en bild av ett mänskligt liv. Hon blev rekommenderad att läsa den på 
originalspråket norska, vilket hon också gjorde. Hon tycker att hon med språket fick en viss 
färg och karaktär på boken, och när hon kom upp till Trondheimstrakten så kände hon igen 
detta.  
 
Syster Marianne drar även paralleller till författarinnan Herbjörg Wassmo och hennes 
glasklara skildringar från samma trakt. I sin läsupplevelse kände hon en koppling och ett 
släktskap mellan Wassmo och Undset. När hon läste Wassmo, tyckte hon att hon hade besökt 
de beskrivna platserna förut tillsammans med en annan författare. De upplevelserna tycker 
hon om och de känns viktiga för henne. 
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En sida av skönlitteraturen är att den hjälper henne när hon möter människor i samtal. Hon 
menar att med god skönlitteratur får man ett spektrum av olika sätt att tänka. Man breddar sin 
erfarenhet av det mänskliga, och det hjälper henne i själavården att förstå vad människor talar 
om och vill säga.  
 
I många av de deckare hon läser finns det även en medveten skildring av samhället som hon 
tycker är intressant att fundera över, exempelvis Sjöwall & Wahlöö. Hon tror även att hon 
läser utifrån sin egen världsbild, dvs. om finns det en bild av tron, kyrkan eller kloster i en 
bok, så reflekterar hon över den. 
 
På frågan om det finns något hon inte bör läsa, så skrattar hon och säger: 
 

Vi hade någon lista…. Nä, det skulle vara väldigt spännande naturligtvis för då skulle alla läsa 
dem. 

 
Marianne menar att det inte finns något moraliserande över läsningen på klostret. Hon tror att 
man kan läsa både goda och dåliga böcker, och att de kan vara bra att läsa för att känna 
skillnad. Det man fyller sig med är dock det man har med sig i sin föreställningsvärld och sin 
världsbild, menar hon. Hon säger också att nunnorna kanske skulle reagera om de märkte att 
någon syster bara läste kiosklitteratur, såsom Vita serien och Harlequin, och då fundera på hur 
systern hade det och hur hon mådde. 
 
Annars läser hon naturligtvis en hel del litteratur om bön och andligt liv, texter av sin ordens 
helgon samt böcker av den katolske prästen Wilfred Stinissen, som har skrivit många böcker 
om det andliga livet. Hon läser även för att förbereda sig inför föredrag, som hon ibland håller 
om klosterliv eller om kristendom i allmänhet. Likaså ingår det i hennes liv att läsa Bibeln och 
arbeta med bibeltexten, vilket blir olika mycket under olika perioder. Man har även 
schemalagd bibelläsning på morgonen med bön som är mer meditationsinriktad. 
 
När det gäller läsning av Bibeln säger hon att läsningen kan ske på lite olika sätt vid lite olika 
tider. Man kan jobba på olika plan med texten. Vissa tider vill man ha mer av kunskapssidan 
och då försöker man förstå vad texten säger och vad den säger alla människor. Men det finns 
även en troende människas förväntan att bibeltexten ska säga någonting konkret till henne just 
nu, att den är ett medel och en mötesplats där man kan kommunicera med Gud. Textens 
innebörd och historiska situation finns även med men det är inte begränsat till dessa, fortsätter 
hon. Där finns även den personliga tolkningen. 
 
Eftersom Marianne har läst teologi tidigare har hon även en medvetenhet, om vad det var för 
tid och hur samhället såg ut när texten skrevs. Hon menar att hon visserligen kan ha detta 
olika aktuellt i huvudet. Hon märker emellertid att hon reagerar ibland om någon tar alltför 
lättvindigt på en bibeltext och glatt påstår att detta betyder ”det eller det”.  
Hon berättar att det finns en klassisk historia om det bildliga uttrycket ”vänd om”, som både 
Johannes Döparen och Jesus tagit upp. Hon fortsätter: 

 
Och så finns det en historia om frälsningssoldaten, som mötte den berusade mannen och sa    
”Vänd om”! 
Och den berusade mannen gick tillbaka in till krogen. 

           Dvs. att bara ta orden utan att se var man hamnar, så att säga. 
 
Syster Marianne anser att det är viktigt med den intellektuella stimulans som läsningen ger 
och tycker att hon kan känna igen sina tecken på svält när hon fått för lite av det. Man blir lite 
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mer odräglig än annars och det kan kännas som en hunger och otillfredsställdhet, menar hon. 
Och träffar man någon som berättar om vad den läst, så kan man känna den där ”goa” 
stimulansen, säger hon. Hon tycker att det är oerhört givande och roligt att diskutera det hon 
läser samt ta del av vad en annan människa läser, och hon önskar att de hade mer utrymme för 
det på klostret. 

  
 Och just att en människa av kött och blod, som jag har en relation till, att den personen talar om 
att just nu läser jag det och det, därför och därför. Det är sådana där godbitar som.… 

 
Hon anser dock att man generellt sett uppmuntrar varandra att läsa på klostret och att det är 
legitimt att ägna tid åt det. Eftersom de inte tittar på tv i någon större utsträckning, så blir 
läsningen dessutom en annan form att skaffa sig information på. Man vet också ungefär vilken 
syster som är intresserad av vilken typ av läsning. Så för deras del är det skrivna ordet ett bra 
medium, anser hon, för det ligger där det ligger, tills man har tid med det igen. Man kan också 
välja att snabbspola en bok om man så vill, säger hon. 
 
När det gäller högläsning, så menar hon att den kan ge en annan dimension än den egna 
läsningen. Ibland är man dock inte så närvarande och man kan ju inte stoppa systern som läser 
och be henne läsa om, säger hon. Men med texter som hon är bekant med, och som hon har 
läst ett antal gånger, blir det ibland så självklart för henne var fokus ligger, vilka verser som är 
viktiga och när den viktiga biten i händelsen kommer. Det här blir dock inte lika stereotypt 
när hon hör det läsas av någon annan. Det kan bli något helt annat hon fastnar för bara genom 
att en syster betonar något på ett annat sätt, eller att en fågel flyger utanför fönstret just då. 
Det kommer alltid in andra faktorer vid högläsningen menar hon. 
 
Bibelläsningen är en del av ”basfödan” på klostret, men ibland så studerar man även vissa 
saker lite mer organiserat. Det kan vara böcker i spiritualitet, kyrkohistoria eller kristen tro. 
Antingen satsar en syster på något särskilt eller så har man ett gemensamt tema. Det händer 
även att de ”tigger” gratisföreläsningar från vänner och bekanta som kan något särskilt. Ibland 
går de också någon kurs och läser något i anslutning till det.  
 
Syster Marianne läser periodvis även teologisk litteratur, eftersom det är hennes fackområde. 
Hon läser det dels för att fördjupa sina kunskaper inom sitt ämnesområde, som ju också är 
hennes liv, men dels för att ta del av ny forskning och nyare sätt att tänka.  Hon är även den på 
klostret som främst har hand om datorsidan, och utöver en kurs har hon läst någon 
översiktsbok i ämnet för att lära sig mer. 
 
Hon läser dagstidningar för att hålla sig orienterad. Syster Marianne har tidigare föredragit 
Dagens Nyheter men tycker att den har ändrat sig och trivs inte riktigt med den längre, så hon 
har accepterat Svenska Dagbladet nu. Tidningen Dagen tycker hon är intressant för den har 
både information från TT samt en annan vinkel på världen och samhället, som hon tycker är 
intressant att kombinera. Hon säger att den tidvis varit snävt frikyrklig med rapporter från 
möten ute i landet, men att den i sin nya form är mer samhällbevakande och har mindre 
returinformation. 
 
Hon anser att tidningarna har en fördel framför tv:n på så vis att hon kan välja. Tre tidningar 
är dock för mycket att hålla koll på, så ibland läser hon ena hälften av den ena och så andra 
hälften av den andra. Och det är även fler systrar som rycker i tidningarna, säger hon. I 
tidningen känns framför allt nyheterna viktiga men även kultur såsom litteratur och film. 
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Systrarna prenumererar även på några teologiska tidskrifter. De har en tidning som heter 
Pilgrim, som har texter i syfte att fördjupa det andliga livet men också artiklar om man vill 
gräva djupare i historiska områden. De har Teologia med en mer fackteologisk inriktning, och 
de har Signum som bevakar teologi, kyrka och kultur. Svenska Kyrkans Tidning är en 
veckotidning med kyrkliga nyheter, församlingsnyheter och debatt. Och så har de en katolsk 
månadstidning från katolska kyrkan. 
  
6.2.3 Syster Karin 
 
Syster Karin är född i början på fyrtiotalet och är uppvuxen i Värmland. På 1960-talet 
utbildade hon sig till psykolog och har bland annat arbetat med ungdomar i många år. Syster 
Karin har varit nunna sedan 1981. 
 
Syster Karin berättar att hon är intresserad av historia. Hon tycker om att läsa om många olika 
ämnen inom området. Det kan röra sig om allt från samhällelig historia till kläd- och 
musikhistoria. Hon tycker om att se samband men menar också att historieläsningen 
distanserar problem väldigt bra och dessutom ger bra avkoppling. Samtidigt är det kravlöst, då 
hon inte behöver komma ihåg innehållet i boken. På kvällarna tar hon ofta en historiebok, 
vilken som helst, och läser en stund tills hon blir trött och somnar.  
På frågan om det inte behöver handla om kyrklig historia svarar hon: 
 

Nä, nä, nä. Det kan man inte bara hålla på med, kyrkligheter. Då blir man fnurrig i huvudet. Man 
måste ha något man kopplar av med. 

 
Läsningen begränsas dock inte bara till historia, utan kan även handla om geografi, musik och 
feminismens framväxt. Ibland leder läsningen till att hon vill gräva djupare i ett ämne, ett 
intresse växer som leder till små projekt som hon håller på med en period, tills hon går vidare 
till nästa projekt. 
 
Hon berättar att de hade en andlig vägledningskurs där man skulle läsa en bok och sedan 
skriva en redogörelse. Syster Karin valde att studera Martin Luther, men när hon väl bekantat 
sig med denne och funderade på hur han tänkte, ville hon inte begränsa sig till bara en bok 
utan det blev snarare fem, sex.  
 
Hon berättar att de andra systrarna har ”pippi” på att låna hem deckare och säger med ett 
skratt, att för hennes del får inte deckarna vara för hemska, för då sover hon inte på natten. 
Annars tycker hon om deckare som avkoppling och underhållning och menar att man måste 
”blåsa ur hjärnan ibland”. 
 
För övrigt läser hon inte så mycket skönlitteratur. Eftersom hon är psykolog i botten och har 
läst mycket i ämnet, tycker hon att en del romaner som är lite för psykologiska närmar sig 
hennes arbete och därför inte känns avkopplande. Hon menar att hon vill vila sig från det och 
väljer därför medvetet bort många bra skönlitterära böcker, säger hon. 
 
Syster Karin läser även faktaböcker som rör det praktiska livet på klostret och tycker att hon 
på så vis lär sig mycket nytt. Det kan handla om trädgårdsarbete, sömnad eller 
fönsterrenovering. Hon menar också att det ena väcker det andra på så vis att historieintresset 
kommer in även här. Sysslar hon med sömnad, blir hon nyfiken på hur medeltidens kläder såg 
ut. Sysslar hon med fönsterrenovering, kan hon fundera över hur medeltidens fönster var 
konstruerade. Den ena läsningen leder till den andra.  
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Innan hon gick i kloster hade hon läst en del teologisk litteratur, och hon läser mer av det nu. 
Då hon är ute och håller föredrag om ordenslivet och dess historia, så måste hon dessutom ha 
en del baskunskap, menar hon. Hon måste kunna svara på frågor och förklara sammanhang 
och anser att det är viktigt att hon är påläst, så att hon kan förmedla fakta och inte bara 
tyckande och åsikter. 
 
Hon tycker att läsningen till stor del fyller behovet av kunskap och att lära sig mer. Det är 
berikande och ger en väldig glädje, menar hon. Men hon läser också av lust. 
Ett gott språk, anpassat till innehållet, är också viktigt. Hon ser gärna att läsningen är en 
språkupplevelse och vill kunna njuta av en litterär text. Hon berättar att hon läste en text i 
ekologi och utbrister: 
 

Jag var tvungen att läsa högt för systrarna bara för att han hade ett så oerhört fascinerande språk. 
Jag har inte tänkt på det, jag har tänkt mer på hans ekologiska inriktning och så. Och jag läste om 
hans sammanfattningar och tyckte plötsligt, vilket härligt språk! 
 

Hon menar att ibland får man plöja igenom fakta, även om språket inte är så roligt, men att 
det kan vara skrivet på så olika sätt för att göra läsningen mer eller mindre angenäm. Hon tror 
att många inte riktigt förstår språkets betydelse. Innehållet spelar givetvis roll, men hon tycker 
att det bör vara något i ”språkets sång”, som gör att det flyter. 
 
Syster Karin tycker att kommuniteten har en glädje i att lära och att kunna olika saker, och då 
får man använda böcker. Hon tycker läsning är något bra, grundläggande och gott för 
människan. Den ger förståelse och kunskap. Hon anser att man kan läsa allting och själv 
bedöma om det är bra eller dåligt och att man kan mogna i det. Hon anser att de på klostret är 
kloka människor som inte behöver censurera läsningen. Människan ska få vara självständig, 
annars läser man det ju ändå, menar hon. Hon hänvisar till sin mamma som inte fick läsa 
romaner när hon var liten, vilket naturligtvis ledde till att hon läste romaner med ficklampa 
under sängen. 
 
Syster Karin säger att man har en viss grundsyn på läsningen i klostret. Systrarna behöver 
orientera sig i klosterlivets historia samt grunderna i kristen tro. Hon tycker också att det är 
bra att ha en viss människokunskap. Hon påpekar dock att läsning är personlig och individuell 
och att man får läsa något som passar en. Alla läser dessutom böcker på olika sätt samt är 
olika intresserade av att läsa.  
 

Man vill ju inte läsa en bok som man inte tycker om. 
 
På klostret har de lite högläsning ibland på kvällarna. Syster Karin berättar att just nu läser de 
om morgondagens helgon, men ibland händer det att de kopplar av med Tove Jansson. Inte så 
ofta dock. Hon säger att en del systrar tycker väldigt mycket om högläsningen, men 
personligen vill hon hellre läsa någonting själv. Hon vill kunna ha möjlighet att sitta och 
fundera över texten, stanna upp och reflektera en stund och sedan läsa vidare. Hon jämför 
högläsning med att lyssna på radio, det håller på hela tiden och hon kan inte avbryta. Det 
sköna med att läsa själv, fortsätter hon, är att hon kan göra uppehåll och gå tillbaka två 
meningar om hon så vill. Det är mer avs lappnande och hon behöver inte vara koncentrerad på 
samma sätt. Hon anser dock att högläsningen fyller en stor funktion och kan uppskatta om 
någon läser bra och medryckande. Annars är hon mer för att berätta. Som värmlänning tycker 
hon därför att historieberättandet är ett bra alternativ.  
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När det gäller religiös litteratur, berättar hon att de läser ganska mycket klassisk litteratur av 
kända författare parallellt med nutida litteratur. De har till exempel Johannes av korset från 
1500-talet i en nyöversättning, som man kan läsa jämsides med förklaringar av Wilfred 
Stinissen. De läser också helgonskrifter, som man kan applicera på nuet för att förstås idag. 
Man kan dra paralleller till Bibeln och där finns texter som liknar varandra men skrivna på 
olika sätt. Läsningen kan se olika ut också här, menar hon. En del läser sakta och 
eftertänksamt, läser om och ”äter en bok”, medan andra sträckläser flera böcker på samma tid. 
Syster Karin säger att den här läsningen dels ger kunskap och bakgrundsinformation om 
exempelvis 1500-talet och dels har ett andligt syfte. Hon reflekterar och mediterar över texten 
och genom texten kommunicerar hon med Jesus. Hon säger att en berättelse får stå som den 
står i grunden, men associationerna och tolkningarna kan gå i många olika riktningar. Hon 
menar att innebörder och händelser i Bibeln samt andra texter kan överföras till dagens 
situation. 
 
Hon läser regelbundet dagstidningar för att orientera sig om vad som händer i världen. 
Dagsaktuella händelser, samhällsanalyser och politik, allt utom sport. Hon tycker det är en 
självklarhet att läsa tidningarna och har gjort det i alla år. Hon anser att de ska ha samma 
information på klostret som andra människor, och de pratar också med varandra om vad som 
har hänt. Eftersom de inte har någon tv i klostret tror hon att hon läser mer i tidningar än de 
som har tv. Hon tycker att tidningsläsning är bättre än att lyssna på radion, eftersom man kan 
läsa dem när man har tid. När det gäller de teologiska tidskrifterna, tycker hon kort och gott 
att de i stort sett fyller samma funktion som böcker. Skillnaden är formatet. 
 
För övrigt tycker Syster Karin att läsningen är en integrerad del i hennes liv. Hon vill ha en 
bok att somna till varje kväll och ibland blir det mer läsning när något känns extra intressant. 
Alla läser på klostret men olika mycket och olika ämnesområden. Alla har dock böcker på 
rummet och umgås med böcker. Syster Karin avslutar med att säga att det finns en läskultur 
på klostret.  
 
6.2.4 Syster Viktoria 
 
Syster Viktoria är drygt 65 år och har varit nunna sedan 1960. När vi frågar om hennes ålder, 
svarar hon att för systrarna har åldern ingen betydelse, eftersom de sätter åldern efter 
inträdesdagen i klostret. Hon har dock passerat pensionsåldern, säger hon. Viktoria kommer 
från en helt vanlig och inte särskilt kyrklig familj. Hennes föräldrar var själva inte speciellt 
läsintresserade men köpte däremot böcker till Viktoria. Hon lärde sig därför läsa tidigt och sen 
var hon ”förlorad”.  
 
Viktoria säger att litteraturläsning för henne är som att öppna dörren och gå ut. Läsning ger 
medvetenhet. Att vara medveten är att veta var USA, Ryssland och Sydafrika ligger, vad man 
gör man i Sydamerika och på Kamtjatkahalvön, att veta att på vissa platser på jordklotet sover 
man just nu. Hon menar att jorden är så stor och överallt bildar människor en stor gemenskap, 
men man kan inte vara överallt och veta allt. Litteraturen hjälper en att förstå hur det är och 
hur saker och ting förhåller sig i den mån det nu är möjligt att förstå. Den ger förundran samt 
förmåga att lära sig att förundras. Om man bara är instängd i sitt eget, så kan man bekymra sig 
över att maten blivit vidbränd eller något annat ovidkommande. Men om man ser saker i ett 
större perspektiv, så blir alla alldagliga bekymmer reducerade till sin rätta storlek. 
 

Litteraturen är därför en väg ut och då menar jag all litteratur. Någon har frågat någon gång: Ni har 
väl bara religiös litteratur i ert bibliotek? Och jag svarade: Finns det någon annan?  
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Viktoria säger att man inte kan komma utanför Guds skapelse. Hon menar att allting är skapat 
av Gud. Tror man, blir all litteratur religiös, även om det handlar om astronomi, geografi eller 
djuphavsforskning. Även den som skriver en ateistisk bok förnekar ju att Gud finns men 
räknar ändå med att Gud måste förnekas, menar hon.  
 
Viktoria läser allt då hon vill ha en bredd på läsningen. Hon tycker om skönlitteratur som är 
allomfattande och ger fler saker, till exempel både spänning och kunskaper, men även böcker 
som har en filosofisk andemening. Hennes favoritförfattare är Thomas Merton, en amerikansk 
trappistmunk som har skrivit ett flertal böcker. Viktoria tycker att han skriver precis som hon 
själv skulle vilja utrycka saker och ting. 
 

 Alltså: Aha, just det, såhär, javisst. Och jag förstår precis vad han säger och jag kan bli glad och 
inom mig skratta för det är så humoristiskt. Och sen om någon annan läser det och säger; ”Nej, jag 
tycker inte om det som han skriver”, då kan jag säga: Nä, men han menar inte alls så. Och det är ju 
helt fel av mig att säga vad han menar för det vet inte jag. Men jag tolkar honom på mitt sätt. 

  
Viktoria säger att vi alla är en sorts mottagningsapparater och tolkar på vårt eget sätt med den 
bakgrund vi har. Och när någon skriver något som man själv skulle vilja utrycka på samma 
sätt, så förstår vi oss själva och kan utvecklas. Ibland kan det också hända, att man tänker att 
någonting är fel, men man slår bort det och tänker att allt är nog som det ska vara. Det kan 
vara så litet och fint att man inte kan sätta ord på det, menar hon. Men så kan man få den där 
känslan bekräftad genom något man läser. 
 
En boktitel av Thomas Merton som Viktoria talar varmt om är No man is an Island. På 
svenska heter boken Att resa i den inre verkligheten, en översättning som Viktoria tycker är 
väldig fyrkantig.  Hon berättar att titeln No man is an island kommer från en dikt av 1600-
talspoeten John Donne. Hon citerar Merton och säger: ”Ingen människa är en ö, helt och 
hållet isolerad, utan vi tillhör alla fastlandet. Om det kommer en våg och sköljer bort en del av 
fastlandet så blir du själv, i samma mån mindre. Så därför om du hör klockan klämta så sänd 
inte ett bud och fråga för vem, klockan klämtar för dig”. 
 
Och så har vi även Ernest Hemingway, som har skrivit Klockan klämtar för dig, berättar hon. 
Ett litet stycke text ger alltså två böcker till. Hon tycker att man berikas på så vis att när man 
läser en bok, kan man utöver den se vilka böcker författaren har läst.  
 
Hon ger ett annat exempel från en kriminalroman, skriven av en katolsk författare från 
Malmö, som hon nyligen läst. En polisman talar med en annan polis i romanen och säger: 
”Hunnen till mitten av min levnadsbana”, vilket är ett citat från Dante Alighieri, Den 
gudomliga komedin. 
 

Det är det här som är så roligt. Man läser en bok och så, klick, exploderar det åt alla håll. Och det 
är just den här medvetenheten om allt det stora i det lilla och det lilla i det stora. 

 
Vi pratar lite om andra deckarromaner och Viktoria menar att det är trevligt, när en person 
återkommer i handlingen, så att man blir lite bekant med vederbörande som exempelvis 
kommissarie Seijer i Karins Fossums romaner. Viktoria har även ett geografiintresse och visar 
upp några fina geografiböcker som de har i sitt bibliotek. Man tipsar varandra mycket om 
böcker, men alla har även sina egna intressen inom klostret och läser därefter. Det kan handla 
om konst och trädgårdsskötsel och en av systrarna kan man alltid fråga, när det gäller kungar 
och årtal. Till Viktoria vänder man sig, när man vill veta var en plats ligger. Förekommer det 
ett ortnamn i en bok, tar hon alltid reda på var orten ligger, vilket har gjort att hon hittat i 
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städer hon aldrig besökt tidigare. Om hon läser en bok av till exempel Elisabeth George, så tar 
hon fram en karta över London, så att hon ser exakt var huvudpersonerna befinner sig.  
 

Jag har aldrig varit i New York till exempel, men släpp ned mig där och jag hittar. Ja, jag klarar 
mig i New York. 

 
Det finns ingenting som är förbjudet att läsa i klostret, men man eftersträvar att ha god 
litteratur. Litteratur som degraderar människovärdet vill de inte läsa, menar hon. De vill inte 
heller gynna den marknaden. 
 
Eftersom de sällan tittar på tv, så faller det sig mer naturligt att få nyhetsinformation genom 
tidningar. Viktoria tycker att det är bättre med tidningar än tv-tittande. Hon menar att det är 
bättre att läsa om händelser och själv bli stimulerad, engagera sig intellektuellt samt forma sin 
egen uppfattning istället för att bara att sitta och titta och få saker och ting pådyvlat.  
 
Högläsning förekommer varje dag vid måltiderna. Nunnorna läser högt varje middag och 
varje kväll. Hon tycker att den gemenskap som högläsningen ger är betydelsefull, att man kan 
dela glädjen eller det humoristiska i det som står och att man kan le åt något tillsammans.  
 
För Viktoria är som sagt all litteratur religiös, oavsett vilken genre eller kategori den tillhör. 
Hennes val av läsning skiljer sig inte heller sedan hon blev nunna, menar hon. Men att hon 
kan sitt helgon och har ett intresse för sin historia är tydligt. Hon läser såväl nutida som 
historisk litteratur av det slaget och tycker det ger kunskap och medvetenhet. Bland annat 
berättar hon att deras regel är mycket gammal men ändå så vist skriven, att de kan leva efter 
den än idag utan att ändra den. Visserligen står där att man ska tvätta gästernas fötter när 
gästerna kommer, ”men som ni märkt så har vi inte gjort det”, säger hon. Hon säger att 
nuförtiden finns andra sätt att göra det på.  Regeln är också demokratisk, menar hon. Ingen är 
fattig eller rik utan alla är lika. Själva klostret är också ett sorts tecken på människovärde. 
Förvisso har de viss verksamhet på klostret men detta är inte syftet med klostret. Klostret är 
inte grundat för sin verksamhet. Man behöver inte göra någonting för att ha ett värde, anser 
hon. Det viktiga är att man bara är. Med bestämdhet säger Viktoria att ”det bara är så”. 
 
6.2.5 Syster Julia 
 
Syster Julia är 79 år och har varit nunna sedan hon var 34 år. Hon kommer från ett 
engelsktalande land och har under hela sin skoltid gått i klosterskola. Hon har även gått på en 
lärarhögskola hos nunnor. Så småningom kom syster Julia till Sverige och jobbade som lärare 
i en skola i Stockholm och efter åtta år gick hon i kloster. 
 
Syster Julia säger att det är lätt att tro att alla nunnor har likadan smak, men det har de inte. En 
bra bok går dock från hand till hand. Man läser också många bra böcker under måltiden, 
vilket är en gammal klostertradition som man bevarat. Hon berättar att det överst i 
klosterregeln står följande: ”Ni ska lyssna till högläsning så ni får näring för själen samtidigt 
som ni får näring för kroppen”.  
 
Vid huvudmålet på dagen läser man allvarligare litteratur, som kretsar kring liv och död, och 
vid kvällsmålet har man lättare läsning. Just nu läser de Don Camillo på kvällen, en gammal 
klassiker som ger många skratt. Nyligen läste de Kyrkoherden i Uddabo, som syster Julia fann 
utomordentligt roande. 
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Vid huvudmålet läser de just nu en skrift, som Nordiska biskopskonferensen har givit ut och 
som heter Respekt för människolivet. Julia säger att nunnorna är informerade om liv och död 
och allt som händer där emellan. Just idag har de läst om dödshjälp, men skriften handlar 
också om genmanipulation, abort, sjukdom, åldringsvård, kvalitetsvård osv. Hon anser att de 
på klostret är vä linformerade om vad människor i samhället har att ta ställning till i livet. Hon 
säger att nunnorna är i klostret främst för att be för folk. Men hon framhåller att de också blir 
kontaktade av många unga människor med frågor. 
 

 Vi kan inte sitta här och säga: ”Jag ska be till Gud för dig.” Vi måste kunna ge praktiska råd. ”Sätt 
igång och få saker och ting att funka”! 

 
Hon säger att det finns en tradition att läsa i kloster men boklärdom är också nödvändigt om 
man ska utveckla sitt andliga liv. De är inte på klostret för att de tycker att de är heliga, utan 
de är där för att söka Gud, hävdar hon. Hon är intresserad av historia och gärna personhistoria 
och helgonbiografier. Hon och de övriga nunnorna får mycket hjälp på vägen genom att läsa 
om helgon. I helgonbiografierna kan man läsa in enormt mycket som är aktuellt idag. Hon 
tycker att medeltidshistoria och medeltidspolitik är förfärligt rolig läsning och menar att det är 
viktigt för att förstå helgonet ifråga, dennes tid och vad folk höll på med då. Hon berättar om 
en bok som heter Egerias Resa. Egeria levde på 300-talet och var förmodligen nunna. Hon 
skrev ned vad hon hade upplevt och syster Julia menar att kyrkan inte har ändrats mycket 
sedan dess. 
 

Hon berättar ingående om påsknattens firande. Det kunde ha varit precis som vi gjorde förra året. 
Sådant är så himla roligt att läsa om. 

  
Skönlitteratur har hon inte tid med tycker hon, men är hon dödstrött så greppar hon en god 
detektivroman. PD James uppskattar de allihop. Hon tycker även om Åke Edwardsson och 
Henning Mankell. Om Mankell säger hon: 
 

Han är spännande, han tar oss ut ur vår miljö. Det är sån eskapism egentligen, ja det är det. Det är 
rekreation. 

 
Men deckarläsningen är inte bara verklighetsflykt, fortsätter hon. Hon läser PD James och 
andra engelska texter även för att hålla språket i gång. Då hon inte har bott i sitt hemland på 
54 år är det nödvändigt att underhålla språket, eftersom syster Julia skriver mycket på 
engelska. Hon menar att språket ändras enormt och exemplifierar med ordet ’obvious’ som nu 
heter ’self-evident’. 
 
För övrigt tycker hon att Åke Edwardsson skriver en bra svenska, och att han har ett bra grepp 
om samhället och samhällsproblemen. En annan författare hon tar upp är Donna Leon, en 
italiensk författarinna som skriver om maffian och korruptionen i Italien. Sammantaget tycker 
hon att de här böckerna visar perspektiv på sammanhang som nunnorna inte befinner sig i. De 
är inte ute i samhället och de lämnar sällan klostergården utom när det är strikt nödvändigt 
som till exempel vid läkarbesök. Hon tycker på så vis att läsningen för in dem i sådant som de 
inte upplever själva. Hon läser också tidningar för att följa med i vad som händer i världen 
och för att vara orienterad i olika frågor när hon samtalar med människor utanför 
klostermurarna. 

 
 Vi är också människor och en del av samhället Om vi satt här och tyckte det var bra, bara vi och 
Jesus, då skulle vi inte behöva vara här.  

 



 46 

Hon säger för övrigt att en bra bok har en röd tråd och ett språk som är begripligt. Slutet är 
också viktigt. Om det är en massa trassel vid slutet undrar man varför man har satsat tid när 
det inte leder någonstans. Böcker om helgonliv däremot, där vet man att de dör allihop på 
slutet. Man kan också läsa om helgon ur fler synvinklar, menar hon. Hon berättar om helgonet 
Theresia, som gick i kloster när hon var femton och dog när hon var tjugofyra. Folk skriver 
böcker om henne ständigt och syster Julia tycker att det är fantastiskt att ett helgons liv inte tar 
slut när hon har dött. Hon återkommer återigen till nöjet med att läsa hagiografi 
(=helgonbiografi) och att man ser meningen med historien och med sitt eget liv. Det finns 
klassiker som hon går tillbaka till, till exempel beskrivningen av Augustinus liv. Hon menar 
att den är modern trots att den skildrar ett liv på 400-talet. Augustinus var en modern 
människa som hade samma problem som unga människor har idag, menar hon. 
Omständigheterna har förändrats men inte människan. Han kunde vara killen som bor tvärs 
över gården. Han hade en ”girlfriend” och fick en liten pojke med henne. Men Augustinus 
mor tyckte inte att de var något  att ha och det uppstod ett drama mellan dem. Julia drar 
paralleller till en liknande händelse idag om en ung man som bodde just tvärs över gården. 
 
På frågan om det är någon litteratur som de undviker, så svarar hon att pornografi är absolut 
uteslutet. Det är degraderande och de skulle inte ens ”röra vid den med en tång”. De är vuxna 
kvinnor, menar hon, och det faller dem inte i smaken att läsa om hur folk missbrukar sig 
själva. 
 
6.2.6 Syster Sophia 
 
Syster Sophia är 72 år och har varit nunna sedan hon var 18 år. Även hon är uppvuxen med 
klosterskola och har haft nunnor som förebilder. Klosterlivet blev därför ett naturligt val. Hon 
gick först i kloster i sitt hemland inom den orden hon fortfarande tillhör och kom därifrån så 
småningom till Sverige. 
 
Syster Sophia säger att nunnorna naturligtvis läser ”Den heliga skriften”. Men vid sidan om 
den så vill de alltmer fördjupa sig i sina liv och utbilda sig. Den viljan präglar en stor del av 
deras läsning, eftersom man har valt en sådan livsinriktning. Hon har läst en hel del om 
kyrkofäderna och kyrkohistoria. Hon tycker att den läsningen är underbar därför att det är 
något i den som griper tag i en. 
 

Man får också en bakgrund om världen omkring sig. Om jag ser vår tid, hey, hey hey, historien 
upprepar sig. Det är för mig mycket fängslande. 

 
Hon läser också gärna dikter och har flera böcker av gamla diktare från sitt eget hemland som 
hon tycker är fina. Nils Ferlin tycker hon också mycket om.  
 

Och så är det därför att jag själv målar. Där finner jag ett språkbruk som målar fram bilder ibland, 
det djupaste som finns i en människa. Det har troligen att göra med den bakgrund jag har.  

 
Även sagor fascinerar syster Sophia. I dem finns den starka kampen mellan det onda och goda 
och ofta en underbar karaktärsteckning, menar hon. Hon tycker man kan se en hel del kristligt 
i sagohandlingar och dra paralleller till frälsningens historia och den kristna vägen. Hon 
tycker mycket om Sagan om ringen och anser att J.R.R Tolkien har ett fantastisk vackert 
språk.  Språket blir till konst. CS Lewis berättelser om Narnia samt Harry Potter av J. K 
Rowling läser hon också. Hon är förtjust i Rowlings humor och hur hon lyckas hålla tråden 
genom de sex böckerna, som hon har läst på engelska. Hon finner handlingen fängslande och 
hon gillar fantasin i berättelserna eftersom hon har mycket fantasi själv, menar hon. 
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Hon läser också gärna biografier om människor som intresserar henne. Hon tycker det är 
intressant att möta och att se människan.  
 
Framöver ska nunnorna ha en helg med temat ”Människans värde”.  Trettio personer har 
anmält sig. Deltagarna får leva i tystnad och bön, men det blir också föredrag och andra 
aktiviteter. Syster Sophia har läst in sig på temaämnet och ställer sig frågan vad människan 
har för värde nu för tiden med tanke på u-länder, flyktingar och på människor som står vid 
sidan om produktionen. Hon ifrågasätter att värdet hos människan handlar om vad man gör 
och vad man har i sin portmonnä.  
 

 Många människor kommer hit. De är stressade, de är utbrända! ”Vad är meningen med livet? Ska 
det fortsätta såhär”? 

 
Även syster Sophia läser gärna deckare som eskapism. Men inte vilka som helst. Hon tycker 
bäst om PD James och Ruth Rendell. De har ett vackert språk. Hon anser att språket i många 
moderna böcker inte längre är vackert. Det kan vara hur spännande intriger som helst, men 
hon läser dem ändå inte. Hon tycker också att vissa deckare har för mycket och för ingående 
beskrivningar av sex, som om det vore det enda som är intressant att tala om. Sexualitet är 
något vackert, hävdar hon, men hon tycker ibland att det skildras på ett sätt som hon klarar sig 
utan. Om de behandlar det på ett toftigt sätt, vill hon inte läsa om det. Då är det inte längre 
vackert. 
 
På klostret prenumererar man på Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, lokaltidningen och en 
tysk tidning, som kommer en gång i veckan. Tidningarna är främst för gästerna men även för 
nunnornas egen skull. Hon hinner inte alltid läsa dagstidningarna, men på morgonen när hon 
arbetar i gästhemmet och på kontoret, brukar hon bläddra i dem snabbt för att se vad som har 
hänt. Hon tycker det är viktigt att hålla sig à jour, eftersom hon lever i den här tiden och det 
här landet. 
 

Vi måste vara informerade, man kan inte bara tänka ”det är jag och Gud”. 
 
Högläsningen menar syster Sophia är viktig i deras liv, en tusenårig tradition. Hon tycker den 
är givande, man lyssnar och diskuterar efteråt. Men det är också utbildning. Det finns systrar 
från olika länder på klostret och läsningen ger därför information om svenska kyrkan och 
svenska klassiker.  
 
När det gäller facklitteratur utöver teologi, hagiografi och andliga böcker, så läser hon bland 
annat datorkunskap eftersom hon måste använda dator. Hon läser också mycket om målning 
och konstnärer. Olika målartekniker tycker hon är mycket intressant att läsa om och hon 
känner sig som en lyxkvinna när hon gör det. 
  
6.2.7 Syster Lilian 
 
Syster Lilian är 52 år och har varit nunna i 30 år. Hon berättar att som barn var hon väldigt 
förtjust i Kalle Anka. Hon fullkomligt levde med Kalle Anka. Hon hade dock ett fruktansvärt 
läsmotstånd och läste aldrig en endaste pratbubbla. Efter många år konstaterades det att hon 
var dyslektiker. Som ung flyttade syster Lilian till ett flickhem som drevs av kristna 
människor. Hon introducerades in i läsningen via konfirmation och genom boken Korset och 
stiletten fick hennes läsintresse ett stort genombrott. Hon slukade kristen litteratur och därefter 
gick hon över till svensk skönlitteratur och klassiker. 
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Syster Lilian berättar att hon fortfarande kan känna ett visst läsmotstånd. Det skulle aldrig 
falla henne in att plöja igenom en bok av bara pliktkänsla. En roman ska fängsla snabbt vilket 
gör att hon ofta läser spänningslitteratur. Hon läser inte vad som helst dock. Hon vill till 
exempel inte läsa Håkan Nessers böcker, eftersom hon tycker han är cynisk.  
 

Det vill jag inte läsa. Men mördar de bara med hjärtat så går det väldigt bra. (Skratt) Och det 
liksom är lite känsla i det hela. 

 
Hon tycker att det är skillnad på deckare och deckare och menar återigen att om värmen finns 
där, ”får de gärna slå ihjäl någon”. P D James tycker hon om, även om hon anser att hon är 
rätt så rå. Hon tycker James skriver skickligt, trovärdigt och att romanerna har intressanta 
karaktärer som dessutom är sympatiska även mitt i sin osympatiskhet. 
 
Hon vill heller inte läsa litteratur som frossar för mycket i sex. Hon anser att det påtagligt 
beror på att hon är påverkad av klosterlivet, att hon har svarat på Guds kallelse att vilja tjäna 
honom och därmed leva som ogift. En roman kan vara jättebra, menar hon, men hon bläddrar 
förbi om det blir för snaskigt, detaljerat och ingående. Det handlar dock inte om order från 
”högre ort” eller att någon talar om vad som är osund litteratur och vad som inte är det, utan 
det handlar om att man har olika tolerans, menar hon. Det är individuellt och man vet själv 
vad man mår bra av och vad man inte mår bra av. 
 

Det är inte det att jag inte kan läsa, att det finns vilja och kärlek och romantik. Men det här 
tantsnusket till exempel skulle det aldrig falla mig in att läsa. 

 
Syster Lilian tycker att det här samt en cynisk livssyn i litteraturen är det enda som påverkar 
vad hon avstår från att läsa. Då kan hon hellre läsa en bok, som ifrågasätter kristendomen. Det 
kan hon läsa med stor behållning och snarare det än en bok som bara är kall och cynisk i sin 
livshållning.  
 
En bok som syster Lilian starkt vill betona är psalmboken och dess poesi. Hon säger att med 
poesi menar hon inte något som bara är luddigt, utan något som griper tag. Redan i tonåren 
upptäckte hon psalmboken och den skatt som hon tycker finns där. Den kunde klä i ord vad  
hon själv kände och även klä i ord det som var okänt för henne, men som hon ändå kände var 
en verklighet som hon ville öppna sig för.  
 
När det gäller kristen, andlig litteratur, vill hon gärna framhålla Anders Piltz (professor i latin 
och präst i dominikanorden) som hon tycker är ”helt suverän”. Hon anser att andlig litteratur 
ibland kan innehålla så mycket ord, men Piltz som är en lärd man skriver på ett lärt och 
begripligt sätt, menar hon. Han sätter samman saker och ting och sätter in det kristna i ett 
sammanhang.  
 
Den andliga litteraturen ger bildning, menar hon, och påpekar att det inte alltid är så att 
skönlitteratur ger så mycket bildning. Ibland kan den göra det, men hon anser att många 
gånger är skönlitteraturen överreklamerad och inte alltid så utvecklande. 
 

Det är så mycket som är inkrökt, som bara går runt sitt eget nav nästan, alltså. Där skulle jag nog 
också säga, att många gånger är det samtalet och utbytet med andra som är det som intellektuellt 
berikar och är utmanande, och som för vidare. 
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På klostret pratar man gärna om böcker och tipsar varandra. Bland annat har systrarna läst 
Alkemisten av Paulo Coelho, en bok som syster Lilian till en början kände ett visst motstånd 
mot och inte var intresserad av. Men efter att ha lyssnat på ett par andra av Coelhos böcker via 
talband väcktes intresset för författaren, vilket gjorde att hon sedan läste boken och med stor 
behållning dessutom. Hon nämner en annan bok som hon glömt titeln på men som handlar om 
läkare som startar värkstäder med betoning på värk. Hon tycker den behandlar saker såsom 
självrannsakan och självbild, att se sig själv, sin situation och att bejaka sin situation. Hon 
säger att även om hon fått mycket gratis genom det liv hon lever, så öppnade romanen ”ett 
stycke till”. 
 
Ytterligare en bok som nunnorna på klostret har läst är Det infantila samhället av Carl 
Hamilton, som en äldre syster rekommenderade. Syster Lilian säger att de läste den med stor 
behållning. De samtalade mycket om boken och tyckte lite olika om olika saker. Överlag 
tycker hon att läsningen gör att man vet vad som rör sig i tiden.  
 

 … att man inte är helt blackout om vad som är. Det gör ju att jag kan möta på ett annat sätt än om 
jag bara levde på forntiden, bland kyrkofäderna. 

 
Syster Lilian nämner också boken Ro utan åror av reportern Anna-Carin Lindkvist som 
drabbades av ALS. Syster Lilian säger att systrarna följer med vad som händer i världen, de 
följer nyheter och läser dagstidningar. De såg dokumentären om henne och därför var det 
naturligt att vilja läsa boken. De har också en god vän som har drabbats av sjukdomen.  
 
Överhuvudtaget är levnadsberättelser intressant därför att livet är så intressant, menar hon. 
Hon tror också att det kan bero på att de är färgade av sina liv. De är så inriktade på att det 
gäller relationer, att leva tillsammans och att möta andra. Människointresse tror hon därför 
ligger i att det är livet som är det väsentliga, inte vad man gör. Vidare säger syster Lilian att 
det förväntas att man ska prestera och ha verksamhet och de får ofta frågan om vad de har för 
verksamhet på klostret. De har ingen verksamhet, säger hon. Sedan är det en annan sak att de 
gör saker, eftersom kärleken tvingar en till handling och att man inte bara kan sitta på sin 
rumpa. Hon citerar ett utryck som hon tycker man kan meditera över i hela sitt liv. 
 

Att vara, inte att göra. Endast göra, utifrån att vara.   
 
Man läser också en hel del facklitteratur på klostret. Hon berättar att de har en liten trädgård 
som hon ansvarar för och hon lånar därför böcker om trädgårdsskötsel på biblioteket. Hon har 
också lånat en hel del konstböcker, eftersom hon har arbetat med konst och skulptur tidigare. 
 
6.2.8 Syster Barbro 
 
Syster Barbro är 46 år och har varit nunna i 17 år. Hon berättar att som barn var hon en riktig 
bokslukerska, en flicka som läste alla böcker och ofta gick på bibliotek. Läsningen kom tidigt 
och hon gick tidigt över till vuxenlitteratur. Hon kommer inte från ett hem med mycket 
böcker, men hennes pappa hjälpte till att sköta ett ideellt bibliotek, dit Barbro och hennes 
syster fick följa med. 
 
Syster Barbro säger att den bok, som nunnorna läser varje dag och som de verkligen lever 
med, är naturligtvis Bibeln. Bibeln är den stora berättelsen om ont och gott och den absolut 
viktigaste boken för dem. Men det finns också många goda, dock kopior, av Bibeln som 
Sagan om Ringen, Narnia-serien samt Harry Potter. Hon menar att mycket av science fiction 
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och fantasylitteraturen handlar om just ont och gott. Men originalet, det finns i Böckernas 
Bok. 
 
Man läser också mycket kristen andlig litteratur, både nyare och sådan som har skrivits för 
väldigt länge sedan av kyrkofäderna, Augustinus, reformationstidens tänkare och teologer. 
Hon berättar att de senaste 20 åren har det skett en explosion av nyöversättningar av 
fornkyrkans och medeltidens teologer, vilket visar en vilja att söka sig tillbaka till rötterna. 
Förut fanns inte nyöversättningar på svenska. Språket var tungt och man kanske läste dem på 
engelska eller tyska istället. 
 
Precis som syster Lilian tycker hon att andlig litteratur ger bildning. Men också en 
fördjupning av Bibelns ord. Många författare utgår från och anknyter till bibelordet för där 
finns den fasta födan, menar hon. Den andliga litteraturen vidgar henne därför inför nästa 
gång hon läser Bibeln. Det är inte en medveten process, menar hon, men det sker en 
bearbetning inom henne. Överhuvudtaget är kristen litteratur mer ämnad till att öppna sinnet, 
tycker hon. 
 

Gud är alltid större än alla böcker och vi lär känna honom i Bibeln. Men det blir tungt i längden att 
bara läsa Bibeln. Man behöver också läsa det lite utblandat. Bibeln är det koncentrerade men man 
behöver också det lite utspädda. 

 
Syster Barbro läser färre deckare än vad syster Lilian gör, men det händer att hon läser det för 
att få spänning och avkoppling. Det går fort, det är medryckande, det händer saker och ofta 
finns en parallellhandling. Hon ska precis börja läsa PD James bok The children of men, vilket 
hon sett fram mot. Efter en hektisk period med mycket engagemang tycker hon nu att hon har 
tid. Hon har tidigare läst boken på svenska, men vill läsa den på engelska för att underhålla 
språket men samtidigt få avkoppling. 
 
Syster Barbro är öppen när det gäller litteratur, men böcker som har ett diametralt motsatt 
budskap mot det kristna har hon svårt för. Hon tror att det är därför som Sagan om ringen, 
Harry Potter och Narnia-serien är böcker som får gensvar hos många av nunnorna. 
Häromåret när nobelpristagaren Elfriede Jelineks böcker presenterades, kände hon ett direkt 
motstånd. 
 

Så jag sade det, jag vill inte se det. Och det är mycket ovanligt! Att inte ha öppenheten. Men där 
kände jag: Nä! Introduktionen gjordes i media på ett sådant sätt att jag fick uppfattningen att det 
var väldigt cyniskt, mörkt. 

 
Syster Barbro menar att det är en personlig reaktion och att hon reagerat likadant om hon inte 
levt i klostret. För övrigt vill hon gärna läsa litteratur som för hennes liv framåt. Allt som man 
tar in i media eller i böcker påverkar, vare sig man vet om det eller inte, menar hon. Hon 
väljer också nu mer vad hon läser än vad hon gjorde när hon var yngre och tycker att hennes 
smak har utvecklats. Tiden spelar också in, man har inte tid i obegränsad omfattning. 
Alkemisten har, som nämnts i en tidigare intervju, lästs på klostret och blivit uppskattad. 
Boken går ut på att finna lyckan där man lever, säger hon. Om man gräver där man står, så har 
man lyckan och harmonin precis där man är. Hon visste inte vart handlingen skulle leda när 
hon läste boken, förrän på slutet när huvudpersonen rest omkring, och sedan upptäckte livets 
mening just där han var. 
 

Visst, så är det ju. Och det är en sådan bok som jag… det för framåt. För läser man den så tänker 
man: Jamen, vad har jag? Vad har jag som jag inte ser i min vardag? Och så kan den så att säga 
starta en tanke. 
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En annan bok hon nämner och som hon tyckte om är Ninas Resa av Lena Einhorn. Den 
skildrar en människa och de skeenden som påverkat hennes liv. Barbro tycker om goda 
personteckningar, att man som läsare lär känna en person, oavsett om det är en fiktiv eller en 
äkta person som skildras. Människoöden överlag är fängslande, menar hon. 
 

Människors frågor är ju desamma genom årtusenden. Varifrån har jag kommit? Varför är jag här? 
Vart ska jag? Och det skildrar ju ofta skönlitterära böcker. De har ju det som tema. Och den stora 
berättelsen. Ont och gott. 

 
På klostret prenumererar man på lokaltidningen och hämtar Metro varje dag. Hon menar att 
det är bra att följa med vad som händer i världen. Ett av deras uppdrag är att be för människor 
och för världsfreden. Det är också något som många människor ber dem om. 

 
Syster Barbro säger att man påverkar varandras bokval på klostret, även om man också läser 
olika böcker. Men det finns ett antal böcker som de flesta systrar har läst. Det gäller både 
teologisk litteratur och skönlitteratur. Det är en litterär kanon om man så vill. Högläsning har 
man också, dock inte dagligen som på många andra kloster. Det som är givande med 
högläsningen är att man tar in samma sak tillsammans, menar hon. Det skapar en väldig 
gemenskap. Det behöver inte vara andlig litteratur utan kan vara precis vad som helst. 
Högläsningen leder dessutom ofta till något samtal efteråt. 
 
Ytterligare en bok i raden som kommer upp är Ulrika Knutssons Kvinnor på gränsen till 
genombrott. Den handlar om den begynnande kvinnorörelsen, och syster Barbro finner det 
intressant hur Knutsson lyfter fram hur kvinnorörelsen startat i Sverige. Knutsson har ett bra 
och medryckande språk, anser hon. Hon tycker dessutom att boken tangerar hennes 
systerskaps historia. En betydelsefull nunna inom systrarna Barbros och Lilians orden levde 
mycket med hur situationen för kvinnorna såg ut på 30- och 40-talen. Hon var på så vis 
samtida med de kvinnor som Knutsson beskriver. Då de på klostret läser böcker skrivna inom 
sin systerorden och som behandlar dess historia, tycker syster Barbro att hon fick en ny 
vinkling på den genom Knutssons bok. 
 
Det här året har systrarna också läst Dag Hammarskölds Vägmärken. Man har även läst 
böcker om Vägmärken, bland annat K G Hammars bok som hon tycker var en riktig pärla. 
Dag Hammarsköld var en stor personlighet, säger hon, och en stor kristen personlighet fast 
det inte talats så mycket om det.  K G Hammars bok var en uttolkande bok och syster Barbro 
påpekar igen att det koncentrerade behöver man ibland få lite förklarat. Och för vidgning.  
 
6.3 Sammanfattning av likheter och olikheter 
 
Då vår studie är kvalitativ har vårt primära syfte varit att förstå, inte att jämföra nunnornas 
läsning och förhållanden på de olika klostren.  Intervjuerna har delvis haft karaktären av fria 
samtal där informanterna själva i stor utsträckning styrt vad som sägs. Det utesluter inte att 
det blivit möjligt att se gemensamma drag och göra vissa jämförelser.  
 
6.3.1 Utrymme för läsning, läsrutiner och läsintresse 
 
Som framgår av klosterhistoriken och avsnittet om ”Klostren i dag” har läsning haft och har 
fortfarande en given roll i klosterlivet. Även våra intervjusvar bekräftar att läsning ingår i 
dagsrutinerna. Generellt tycks gälla att utrymme för läsning finns. Andlig läsning för 
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nunnornas utveckling är viktigt och för det är bibelläsning central. Schemalagd bibelläsning 
förekommer vid bönetider.  
 
Högläsning spelar en viktig roll på samtliga kloster vi varit i kontakt med. Det sker varje 
middag och varje kväll, uppger informanter från ett par kloster. På ett annat kloster läser man 
högt under vespertid.  Läsningen liknas vid föda som kan serveras i tyngre och lättare form 
vid middags- respektive kvällstid. På det fjärde klostret har man också högläsning, dock inte 
dagligen. 
 
Om man jämför med folk i allmänhet så tittar man mycket lite eller inte alls på tv. Att 
samtliga nunnor har ett starkt läsintresse har framgått vid intervjuerna. Läsningen kan därför 
vara en alternativ fritidsyssla. 
 
Informanter från tre av klostren framhåller att man uppmuntrar varandra att läsa, tipsar om 
böcker och låter böcker cirkulera. Gemensamma diskussioner av det man läser uppskattas 
mycket. 
 
6.3.2 Andlig läsning  
 
Den huvudsakliga inriktningen på vår studie är den självvalda läsningen utöver bibelläsning. 
Men intervjusvaren visade att mycket av den övriga läsningen har en anknytning till 
bibelläsning. Bibelläsningen kompletteras med annan andlig litteratur för att öka insikt och 
bidra till andlig utveckling. En nunna talar om fördjupning och en annan utvidgning.  
Vid sidan av detta kan man läsa böcker om konst, musik och litteratur för sin andliga 
utveckling. I samband med en andlig vägledningskurs nämner en nunna att hon läste böcker 
om Martin Luther. Exempel på kristen andlig litteratur som nämnts är verk av Anders Piltz, 
professor i latin. Hagiografiläsning är vanlig på klostren. Bildning är ett begrepp som 
återkommer på det fjärde klostret. 
 
Vi har inte ställt frågor om den andliga läsningens kvantitet men vår uppfattning är att den är 
relativt stor, dvs. förekommer dagligen. En nunna påpekar att all litteratur är andlig, vilket 
givetvis breddar möjligheterna till vad som kan bidra till den andliga utvecklingen.  
 
6.3.3 Vad läser man utöver den andliga läsningen? 
 
Nedan återges främst genrer och konkreta exempel. Läsupplevelsen och utbytet av läsningen 
utvecklar vi i analysavsnittet. Enligt ett par av nunnorna skiljer sig inte nunnors läsning från 
övrigas i samhället. De kan inte se att de som nunnor har någon speciell syn på självvald 
läsning utan att den är beroende av individuell läggning och smak.  Vi delar inte den 
uppfattningen om man ser på deras läsning i sin helhet. Vi menar då deras dagliga läsning av 
andlig litteratur. Men deckarlitteraturens popularitet i samhället har genomslag även i de 
nunnekloster vi besökt. Samtliga nunnor svarar att de gärna läser deckare som avkoppling, om 
än i lite olika omfattning. Som framgår av resultatet så ställer de krav på kvalitet när det gäller 
språk, samhällsskildringar och personteckningar. 
 
Författarnamn som nämns på mer än ett kloster är PD James, Åke Edwardsson, Henning 
Mankell och Elisabeth George. Andra författare man läst är Laurie King, Sjöwall & Wahlöö, 
Karin Fossum, Gellert Tamas, Donna Leon och Ruth Rendell.  
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Medan två av tre informanter från samma kloster uppger att det mest blir deckare, säger en att 
hon läser seriös litteratur ibland och nämner Herta Müllers skildring av en rumänsk 
diktaturverklighet. En skillnad i läsval som ung och vuxen betonas av flera. Som unga läste de 
klassiker. En annan hävdar att smaken och sovringen av litteratur blivit bättre på senare år. 
Tidsbrist påverkar också valet.  
 
På ett kloster har Paul Coelhos Alkemisten cirkulerat och väckt många tankar. Man framhåller 
ett människointresse som motiv till läsning och Lena Einhorns Ninas resa svarade mot det. 
Informanter från två olika kloster berättar att de gärna läser biografier. En betonar sitt 
människointresse bakom valet av den genren och en annan, som läser biografier inom 
konsthistorien, framhåller sitt konstintresse. Albert Einsteins biografi nämns också. 
 
En informant uttrycker sitt intresse för att läsa om bl.a feminismens framväxt vilket är ett 
tema som återkommer i en annan intervju, där en nunna berättar om Ulrika Knutssons bok 
Kvinnor på gränsen till genombrott. Den senare nunnan lägger dock tonvikten vid paralleller 
till litteratur om en ordenssysters historia.  
 
Läsning av poesi förekommer på samtliga kloster. Man säger att man gärna eller ibland läser 
dikter. Som exempel anges Tomas Tranströmer, Nils Ferlin och psalmboken. Måleriska bilder 
hos Ferlin inspirerade till egen målning hos en nunna. En nunna visar förtrogenhet med poesi 
genom att ge ett citat. En annan framhåller läsning av Dag Hammarskjölds Vägmärken, en 
dagboksliknande aforismsamling, och KG Hammars tolkning av boken.  
 
Utöver deckargenren läser man också annan litteratur som fått stor popularitet utanför 
klostren. Sagor som Sagan om ringen, Narnia och Harry Potter framhålls av två informanter 
från olika kloster. Temat kampen mellan ont och gott ligger nära Bibelns innehåll, menar en 
av dem. 
 
6.3.4 Facklitteratur 
 
De uppgifter nunnorna har, internt på klostret eller i utåtriktad verksamhet, kan styra 
läsningen. Även personligt intresse inverkar. På ett par av klostren var läsning av 
facklitteratur i skiftande ämnen omfattande. På ett av dessa läste en informant gärna 
medicinsk litteratur, medan en annan hade historia som huvudintresse, framför skönlitteratur, 
och då inte endast samhällshistoria utan även kläd- och musikhistoria. Hon var också 
intresserad av geografi och musik. En nunna på ett annat kloster har ett utpräglat intresse för 
geografi och hävdar att hennes medsystrar har andra specialområden som konst och 
trädgårdsskötsel. Konstböcker nämns av tre informanter. Flera uppger att de läser 
facklitteratur med koppling till deras praktiska sysslor, som datakunskap och trädgårdsskötsel.  
 
6.3.5 Språk 
 
Intresset för språk ur olika synvinklar återkommer. Man vill underhålla sitt modersmål, lära 
sig svenska och uppleva skönheten i språket i såväl facklitteratur om ekologi, 
kriminalromaner och i poesi. En uppskattar enkelt språk i deckare som motvikt till allegorier. 
På ett kloster läser man Nya Testamentet på tyska och skall följa upp det med en resa till 
Tyskland.  
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6.3.6 Tidningsläsning 
 
För att ta del av nyhetsinformation föredrar man tidningsläsning framför tv-tittande. Flera 
framhåller att de vill följa med vad som händer. Tillgången på tidningar varierar. Ett kloster 
har en lokaltidning och man hämtar Metro varje dag medan ett annat prenumererar på två 
rikstidningar och en lokaltidning samt en tysk tidning som kommer ut veckovis. Ett kloster 
har en bred uppsättning tidningar och på ett kloster prenumererar man på en rikstidning och 
en lokaltidning.  
 
6.3.7 Vilken läsning undviks eller avvisas?  
 
De spontana svaren på den frågan har haft lite olika inriktning. En nunna har besvarat frågan 
med ämnen som man inte är så intresserad av och sagt att fysik och matematik läser hon inte. 
En annan säger att det inte förekommer något moraliserande om vad som bör läsas eller inte. 
Men skulle en medsyster läsa enbart Vita serien och Harlequin-böcker skulle hon bli 
bekymrad. Informanter från de övriga klostren avvisar pornografisk litteratur eller litteratur 
som ”degraderar” människovärdet. Frosseri i sexskildringar avvisas med koppling till valet att 
leva som ogift av en nunna, medan en annan är kritisk till ”torftiga” beskrivningar av sex med 
hänvisning till synen på sex som något vackert. Ett par informanter från samma kloster 
avvisar en cynisk livshållning och en av dem sovrar därför bland deckare. Håkan Nesser 
håller inte måttet. Elfriede Jelinek väcker aversion hos en. Orden cyniskt och mörkt används 
som omdöme. Den här nunnan menar dock att det är personligt betingat, inte knutet till 
klosterlivsstilen.  
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7. Analys och diskussion 
 
I följande kapitel redovisas våra analyser av intervjuerna. För att förstå nunnors 
förhållningssätt till läsning, ville vi dels ta reda på hur och med vilket utbyte de läser och dels 
om och hur klosterkulturen influerar den självvalda läsningen.  
 
För att få svar på den första frågan har vi valt att relatera intervjusvaren till Furhammars teori 
med fyra kategorier av läsutbyte. Den andra frågeställningen vill vi främst belysa med den 
hermeneutiska bågens tre delar, som inbegriper läsarens första mottagande och förståelse av 
en text, en kritiskt granskande analys och slutligen en ny förståelse efter kritisk prövning. Vi 
kommer också att pröva om begreppen tolkningskompetens och tolkningsgemenskap är 
tillämpbara på våra informanter.    
 
7.1 Analys och diskussion utifrån Furhammars kategorier för läsutbyte 
 
En första fråga blev vilken utgångspunkt vi skulle välja för att jämföra modellen med 
intervjusvaren. Bland tänkbara alternativ valde vi utbytesformen som utgångspunkt, då vi 
tyckte att den bäst svarade mot syftet att belysa läsutbytet.  
 
Vi har främst tagit fasta på informanternas kommentarer kring behållningen.  
 
De fyra utbyteskategorierna som vi presenterat i teoriavsnittet behandlas i följande ordning: 
 
Personlig upplevelseläsning 
Personlig instrumentell läsning 
Opersonlig upplevelseläsning 
Opersonlig instrumentell läsning. 
 
För att underlätta läsningen inleder vi varje kategori med att citera Furhammars 
sammanfattningar av kategorierna i två eller tre punkter (1997, s 137-144).  
Informanternas yttranden om sitt läsutbyte under respektive kategori bör inte ses som en 
slutgiltig klassificering utan ibland endast som en utgångspunkt för diskussion. 
  
7.1.1 Personlig upplevelseläsning 
 
Furhammars sammanfattande punkter är följande:  
 

1. Läsaren reflekterar över sin läsning och läsupplevelsen framstår därför ofta även för läsaren 
själv som resultatet av ett samspel mellan läsare och text. 

2. Läsningen sker i större utsträckning för de upplevelser som möter under läsningens förlopp än 
för att nå fram till historiens eller episodens upplösning eller poäng. 

3. Läsupplevelserna har snarare karaktär av erfarenheter än förströelse och tidsfördriv 
(Furhammar 1997, s.140f.). 
 
Kan vi då känna igen de här kriterierna i intervjusvaren? Finns det som Furhammar kallar 
reflexivitet i informanternas läsning. Hur kan en läsupplevelse uttryckas som har karaktär av 
erfarenhet? 
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Vi finner att draget av reflexivitet präglar syster Lilians läsutbyte när hon talar om 
psalmboken och dess poesi. Hon formulerar det så att den hade ”gripit tag” i henne. Redan i 
tonåren upptäckte hon vilken skatt som fanns där för henne. Samspelet mellan henne och 
texten kommer till uttryck när hon säger att psalmboken klädde i ord det hon kände och även 
sådant som var okänt för henne men som hon ville ”öppna sig för”. Det illustrerar att texten 
både ger något nytt och refererar till känslor som finns hos henne. Den här personliga 
inlevelsen tycks ha varit starkast och mest betydelsefull under syster Lilians tonårstid.  
 
Liknande samspel mellan läsare och text uttrycker syster Viktoria om sitt förhållande till 
Thomas Mertons texter. Hon tycker att Merton uttrycker sig som hon själv hade velat göra. 
Ofta får hon något bekräftat, som hon själv har tänkt, genom hans böcker. Hon förstår vad han 
säger vilket gör henne glad.  
 
I Ross undersökning framkommer det att de böcker som har fungerat som modeller för 
identifikation ofta har influerat läsaren på ett eller annat sätt. Syster Marianne reflekterar 
personligt över en bok som hon läste som ung. Sigrid Undsets Kristin Lavransdotter beskriver 
en andlig utveckling hos en människa och syster Marianne bar med sig den skildringen ”som 
bilden av ett mänskligt liv” på samma sätt som man bär med sig en erfarenhet. Syster 
Marianne associerar till Herbjörg Wassmos berättelser från samma trakt på så sätt att hon 
tycker sig ha besökt de skildrade platserna förut, tillsammans med Undset. Även den här 
upplevelsen beskrivs som erfarenheter.  
 
Om vi granskar språkbruket så ser vi att det har drag av ömsesidighet i förhållande till texten.  
Uttryck med ”möta” återkommer i beskrivningen av läsutbytet. Syster Sophia tycker det är 
intressant ”att möta och se människan”. Syster Lilians formulering är ”att möta andra”. 
Läsningen gäller biografier. Även syster Aino uttrycker en glädje i att se personen bakom 
texten i en självbiografi. ”… jag blir glad och skrattar” säger hon.  
 
Den stora betydelse som läggs in i mötet och glädjen i upplevelsen, ser vi som att den egna 
personen engagerats och att läsningen har vad Furhammar menar med en reflexiv prägel. Han 
menar att innebörden av begreppet reflexivitet ligger nära begrepp som empati, inlevelse och 
ömsesidighet. Han hämtar stöd för begreppet genom att återge tankar från G H Mead att 
individen förstår sig själv i ljuset av sin sociala omgivning. Men han inför också en idé om att 
reflexiviteten kan vara begränsad. Det är osäkert om Mead menade att individen förstår sin 
sociala omgivning i ljuset av sig själv, enligt Furhammar (1997, s.149).  Oavsett detta tror vi 
att syster Ainos förståelse eller bild av författaren i texten ovan har en utgångspunkt hos 
henne själv och att läsningen därmed handlar om ett samspel med texten. Även flera teoretiker 
inom reader-response-rörelsen, som Smidt och Tompkins behandlar i sina analyser, ser 
läsaren som en aktiv uttolkare av texten. En litteraturvetare som betonar läsarens samspel med 
texten är Rosenblatt. Hon använder dock termen transaktionell process (Rosenblatt 2002, 
s.37). 
 
Syster Aino beskriver sin inlevelse i läsningen av religiösa, meditativa böcker och psykologi- 
samt filosofiböcker så att hon läser med hela själen. Hon engagerar sig fullständigt säger hon. 
Hon grubblar, tänker och analyserar. Tydligare kan man knappast uttrycka samspelet med 
texten. Läsningen får henne också att komma att tänka på sitt tidigare yrkesliv. Hon anknyter 
det hon läst till sin egen tidigare verklighet. Det rör sig om fackböcker men läsningen har 
ändå den personliga upplevelseläsningens karaktärsdrag. Furhammar menar att läsaren tar till 
sig texten på samma sätt som man möter erfarenheter i verkliga livet. Läsaren berikas på så 
sätt (Furhammar 1997, s.140). Den här tankegången att läsare behandlar litterära texter som 
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livserfarenheter återfinns hos receptionsteoretikern Norman Holland (Tompkins, ed.1980, s. 
xix). 
 
En speciell form av samspel med texten kan högläsning ge genom en förmedlande läsare. 
Manguel skriver om att högläsning både kan berika och reducera läsningen (Manguel 1999, 
s.123). Syster Marianne menar att texten kan tillföras en helt ny dimension genom läsarens 
betoning. Chartier pekar på högläsning som en sedvänja som binder samman text, röst, 
läsning och lyssnande (Björkman, red. 1998, s.299-307). Syster Marianne tar även upp 
faktorer i omgivningen som utsikten genom fönstret, att en fågel flyger förbi. Syster Karin 
däremot föredrar tyst läsning som ger henne möjlighet att stanna upp och även gå tillbaka i 
texten för att reflektera en stund.   
 
7.1.2 Personlig instrumentell läsning  
 
Furhammars sammanfattande punkter är följande: 
 

1. Läsningen har en terapeutisk effekt, som läsaren har ett reflexivt förhållande till. 
2. Den terapeutiska effekten kan uppträda i flera olika former. De mest typiska är självreflektion, 

hållningsbearbetning, tröst, orosdämpning, distansering till en problematisk verklighet 
(Furhammar 1997, s 144). 

 
En stor del av nunnornas läsning präglas av att de – för att använda syster Sophias ord – vill 
fördjupa sig i sina liv och utbilda sig. Syster Aino säger att det viktigaste för dem när det 
gäller läsning är ”att följa sin andliga utveckling.” Hagiografier studeras på klostren. Syster 
Viktoria har läst mycket om sin ordens grundare och dennes regler. Syster Julia uppger att 
hon och medsystrarna får mycket hjälp på vägen genom att läsa om helgon. Dagsaktuella 
frågor tolkas in i helgonbiografierna, vilket vittnar om nunnornas aktiva förhållande till 
texten. Den tolkade texten kan sedan bli ett instrument att förhålla sig till dagens frågor. 
Informanternas förhållningssätt till hagiografierna för tankarna till Woodfords 
historieskrivande nunnor som hade samma avsikt med sina alster, dvs. att tillhandahålla 
förebilder och bidra till förståelse av samtiden mot bakgrund av historien (2002, s. 181-187). 
 
Historiska studier syftar till en bättre förståelse av helgonens livsmiljö.  Även läsning av nyare 
litteratur som Ulrika Knutssons skildring av kvinnorörelsens framväxt kopplas samman med 
den egna ordens betydelsefulla nunnor, så av syster Barbro. Hennes orden är en del av hennes 
identitet. Det här slaget av läsning kan ses som ett medel att bekräfta och förstärka identiteten 
som nunna. Liknande målsättning med läsning finner Rajamaa i sin studie att man hade i 
Vadstena kloster på medeltiden (1992, s. 231). 
 
Man kan anta att nunnorna har ett reflexivt förhållande till texten vilket kan påverka 
självbilden. Enligt Furhammar innebär den här utbytesformen reflektion vilket leder till ökad 
självinsikt (1997, s.143). Ökad självinsikt framstår som ett eftersträvat mål med en stor del av 
nunnornas läsning. Syster Aino framhåller att läsning för andlig utveckling kan ske med 
psykologi-, konst- eller musiklitteratur. Hennes läsutbyte har vi ovan karakteriserat som 
personlig upplevelseläsning. Men då syftet med läsningen är andlig utveckling, så kan man 
förmoda att självinsikt kan bli ett resultat av detta och att läsningen därigenom även får en 
instrumentell funktion.  
 
En tanke liknande syster Ainos framför Owe Wikström då han skriver att läsning kan fungera 
som själavård genom att läsningen tillhandahåller material för reflektion. Han menar att det 
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finns ett mellanområde mellan tron och den enskildes fantasivärld, där litteratur och konst har 
ett utrymme (Wikström 1997, s. 23, s.27).  
 
Intresset för kvinnohistoria, som syster Barbros litteraturval är ett uttryck för, kan även det ha 
ett personligt instrumentellt syfte. Några av de källor som redovisats visar på ett feministiskt 
drag i klostrens historia. Exempelvis framkommer i både Woodfords och Beach studier att 
klostren spelade en roll för kvinnors möjlighet att delta i intellektuell verksamhet. Witt-
Brattström har i sin forskning om den heliga Birgitta framhållit hennes feministiska sida.  
 
”Ni ska lyssna till högläsning så ni får näring för själen samtidigt som ni får näring för 
kroppen” står det överst på klosterregeln, uppger syster Julia. Läsningen ses som lika viktig 
som födan. Uttrycket återkommer. Även syster Barbro liknar läsutbytet vid föda. Bibeln är 
den ”fasta födan” men hon behöver den näringen i ”utspädd form” också genom andlig 
läsning. En bearbetning sker inom henne, ofta omedvetet, säger hon. Det talar för en 
personligt instrumentell funktion hos läsningen.  
 
Syster Marianne talar om vikten av intellektuell stimulans genom läsning. Får hon för lite av 
det upplever hon tecken på ”svält”. Det känns som en ”hunger och otillfredsställdhet”, 
utvecklar hon liknelsen. De här metaforerna uttrycker den betydelse som läsningen har och 
den djupgående bristsituation som kan uppstå. Intellektuell stimulans kan i det här 
sammanhanget tolkas som en terapeutisk effekt av läsningen.  
 
Syster Mariannes ”hunger” efter seriös skönlitteratur tycks har varit störst i ungdomen. 
Hon ”jobbade” mer med skönlitteraturen under tonårstiden, uppger hon.  Hon talar med viss 
saknad om den vitaliteten i läsningen. Som exempel nämner hon en Dostojevskijroman. 
Ordvalet ”jobbade” talar för ett aktivt samspel mellan henne och texten. Bearbetningen av 
texten skedde även genom samtal med andra, berättar hon. En formulering är att texten 
”öppnade dörrar”.   
 
Syster Lilian använde uttrycket ”öppnade ett stycke till” om sitt utbyte av en bok. Den 
behandlar aspekter som människors självbild och att man ska bejaka sin situation. Syster 
Barbro väljer gärna skönlitteratur som för hennes liv framåt. Som exempel på böcker som 
”kan starta en tanke” nämner hon Paulo Coelhos Alkemisten. Den litteratur hon efterfrågar rör 
existentiella frågor och med temat ont och gott. Hennes formulering, ”för framåt”, innefattar 
vad Furhammar framhåller som typiskt för denna kategori och som han uttrycker med 
begreppen självreflektion och hållningsbearbetning (1997, s 144). 
 
Systrarnas bildspråk med ”föda” och ”öppnade dörrar” för tanken till Piltz essä om den heliga 
Birgittas användning av metaforer, som influerats av bibelläsning. Nunnornas språkbruk talar 
för samma påverkan.  
 
Högläsning ger näring för själen men syster Sophia tar även upp högläsningens instrumentella 
funktion. Lyssnandet och diskussionen efteråt fungerar som utbildning om svenska kyrkan 
och svenska klassiker, särskilt för systrar av utländsk härkomst. Hon framhåller även det 
historiska bandet genom att påpeka att högläsningen är en tusenårig tradition.  
 
Ett drag som skiljer personlig läsning från opersonlig är att den personliga läsningen kan 
uppfordra till en ”social och moralisk förpliktelse att ta ställning” enligt Furhammar (1997, 
s.149).  Är läsningen personlig instrumentell innebär det att läsaren ”får insikt i aspekter på 
sin relation till omvärlden via texten samtidigt som han förstår texten i ljuset av sitt 
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förhållande till omvärlden” (Furhammar 1997, s.150). Utbytet av de två följande böckerna 
kan illustrera det här reflexiva draget. 
  
Syster Lilian läste Det infantila samhället av Carl Hamilton. Motivet för detta var att hon ville 
veta vad som rör sig i tiden. Hon framhåller vikten av att hålla sig informerad för att förstå sin 
samtid och för att kunna möta människor på ett annat sätt än om man enbart lever bland 
kyrkofäderna.   
 
Syster Mariannes behållning av läsningen av Herta Müllers roman om hur det är att leva i en 
diktatur gav insikter och en större förståelse för en medsysters tänkesätt. Boken skildrade en 
hemsk verklighet som inte får glömmas, säger hon. Yttrandet att boken inte får glömmas talar 
för ett moraliskt ställningstagande som påverkar hennes egen hållning. Hon förstår också 
texten genom sitt förhållande till medsystern. 
 
Den här kategorin av läsutbyte är central för nunnorna. De har valt att gå i kloster för att viga 
sitt liv åt Gud och genom läsning arbeta på sin andliga utveckling.  De har även själavårdande 
uppgifter i förhållande till övriga samhällsmedborgare. Sättet att tala om litteraturen avslöjar 
att detta påverkar även den läsning som inte är teologisk.  
 
Furhammars terapeutiska termer motsvaras ofta hos nunnorna av religiösa. Med det menas att 
de arbetar på sin andliga utveckling. Deras uttalade utbyte täcker inte alltid båda punkterna 
med kriterier för den här kategorin. Vi kan inte alltid säkert klassificera varje kommentar  
om läsning. Men vi har utifrån helheten en uppfattning om att det här reflekterande 
förhållningssättet finns med vid läsningen.  
 
7.1.3 Opersonlig upplevelseläsning 
 
Furhammars sammanfattande punkter är följande: 
  

1. Läsupplevelsen framstår för läsaren i huvudsak som ett omedelbart resultat av textens 
egenskaper och mindre som en frukt av ett samspel mellan läsare och text. 

2. Berättelsen får sitt värde av händelserna i den. Ofta innebär det att läsarens intresse 
koncentreras på frågan ”hur ska det gå?” 

3. Läsningen har karaktär av tidsfördriv och underhållning (Furhammar 1997, s.140). 
 
Flertalet av de nunnor vi har intervjuat ger uttryck för värdet av spänning och avkoppling i 
läsningen. Alla uppger att de läser deckare eller spänningslitteratur, några med stort 
engagemang. Omfattningen varierar dock. Flera hänvisar till berättartekniken, dvs. textens 
egenskaper, och språket som motiv för sitt val. Deckare är medryckande och det händer saker, 
påpekar syster Barbro. En roman skall fängsla snabbt, anser syster Lilian. Rakt språk utan 
metaforer uppskattas av syster Aino, då svenska inte är hennes modersmål.  
 
Furhammar menar att den här kategorin inte är fri från känslor Han använder ordet affekter i 
samband med spänningslitteraturen. Men det känslomässiga engagemanget är inriktat på ”hur 
det går”. Läsaren har en betraktarposition och hans eller hennes medlidande är starkt 
begränsat. Läsaren upplever heller ingen social förpliktelse, menar Furhammar (1997, s.139). 
 
Våra informanter har dock gränser när det gäller kallsinnig betraktarposition. Syster Karin 
säger att för hennes del får deckarna inte vara för hemska för då sover hon inte på natten. 
Det troliga är dock att man som läsare kan bli mer uppjagad av spänningen än man har lust 
med, än att man känner någon social förpliktelse mot offer och gärningsmän i deckare. 
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Syster Lilian efterfrågar värme i människosynen och vill ha ”lite känsla i det hela”. Hon gör 
en skämtsam kommentar att ”mördar de bara med hjärtat så går det väldigt bra”. Men deckare 
med en cynisk människosyn vill hon inte läsa. 
 
Att den egna personen och egna verkligheten hålls utanför den här typen av läsart framgår av 
flera yttranden. Man ”måste blåsa ur hjärnan ibland” säger syster Karin om den funktion 
deckarläsningen har för henne. Syster Julia säger sig inte ha så mycket tid för skönlitteratur 
men om hon är dödstrött, väljer hon gärna deckare. Man tas ur sin miljö, är en kommentar. 
Verklighetsflykt, eskapism och rekreation är ord som används om utbytet. Spänningen ger 
avkoppling från vardagens engagemang, anger syster Lilian som motiv. 
 
Uttrycken speglar tydligt en distans mellan den egna personen och egen vardagsverklighet 
och texten. Det utesluter inte känslomässigt engagemang. Man kan bli fascinerad, fängslad 
och upprymd av spänningen. Händelseförloppet följs med spänt intresse men man identifierar 
sig inte med huvudpersonerna. Läsningen leder inte till reflexioner som engagerar den egna 
personen. Deckare kan man läsa även när man är trött eller inte vill tänka så mycket. De 
vardagsproblem man kan ha omkring sig flyr man och får en stunds vila och återhämtning. 
 
Läsutbyte kan växla med åldern. Syster Aino och syster Marianne pekar på att det skett en 
förändring för deras del när det gäller val av litteratur. Syster Aino berättar att hon som ung 
läste skönlitterära klassiker men nu gått över till deckargenren. Syster Marianne anger en 
förändring i och med klostervistelsen. Före klostertiden läste hon mer tung skönlitteratur och 
färre deckare. 
 
Appleyards resonemang om förändringar i läsutveckling anknyts till läsutbytet. Ett av 
motiven enligt honom är flykt. Vuxna skiljer på flyktläsning och krävande läsning och läser 
för att komma ifrån vardagsproblem. Appleyard menar att vuxna läsare ofta vill slippa 
skönlitteratur med alltför komplexa frågor som påminner om verkliga livet (1994, s.163-166). 
Syster Karin anger ett flyktmotiv i att hon undviker skönlitteratur för att det närmar sig hennes 
tidigare arbete som psykolog. Det vittnar också om avkopplingens och 
problemdistanseringens betydelse för henne vid läsning.   
 
Genren är inte avgörande för typen av utbyte. Syster Karin använder sig t.ex. av 
historieläsning för att distansera problem. Det ger bra avkoppling och är kravlöst, anser hon. 
Hon behöver inte komma ihåg innehållet i boken.  
 
Ett annat exempel på opersonlig upplevelseläsning kan läsning av texter med vackert språk 
vara. Syster Karin finner vackert språk njutbart i sig oavsett textens art. Hon uttrycker stor 
entusiasm och fascination över språket i en text om ekologi. Att detta kan vara exempel på 
opersonlig upplevelseläsning beror på att syster Karins upplevelse är knuten till textens 
egenskaper. Hon säger inget om själva innehållet i texten, som antyder personliga 
reflektioner. Men de kan ju förekomma, fast outtalade. Texten skulle också kunna vara ett 
exempel på den tolkande läsning som vi beskrivit i litteraturgenomgången, där läsaren fyller 
ut ”tomrummen” för att använda Wolfgang Isers ordval (Munch-Petersen, red. 1995 s. 141f). 
 
Tillfällen för gemensamt utbyte i form av avkoppling och underhållning kan högläsningen 
erbjuda. Då väljs ibland något roande att skratta gemensamt åt. Syster Julia nämner att man på 
kvällstid läst Don Camillo och Kyrkoherden i Uddabo och syster Karin berättar att man 
kopplat av med Tove Janssons böcker. Även syster Viktoria nämner att den här inriktningen 
förekommer i samband med högläsningen. Furhammar beskriver humoristiska texter i den här 
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kategorin som en ”konsumerande läsning i motsättning till en begrundande” (1997, s. 139).  
Det är givetvis tänkbart att dessa texter kan ge upphov till funderingar som rör den egna 
personen, men det är troligen inte i första hand därför som de läses. 
 
Huldéns artikel om läsvanor i Nådendals kloster visar att man redan på medeltiden ägnade sig 
åt nöjesläsning vid sidan av läsning av uppbyggelselitteratur och nyttiga handböcker (2000, s 
16-18). 
 
När det gäller den här kategorin så märker vi att gränsen mellan personligt och opersonligt är 
klar beträffande läsning av deckare och annan spänningslitteratur. Det är slående att man kan 
hålla skildringar av hemskheter utanför sin personliga identitet. Men i de två senare exemplen 
är vi inte lika säkra på att gränsen är klar, dvs. upplevelsen knuten till en vacker text och den 
underhållande högläsningen, som kan innehålla tänkvärda korn, vilka eventuellt berör läsaren 
personligt. 
 
Deckarlitteraturen tycks för de flesta vara opersonlig upplevelseläsning. Men vid sidan av det 
utbytet kan instrumentell behållning fås. Flera teoretiker har vid sidan av Furhammar sysslat 
med läsningens funktion. Thorhauge nämner t.ex. i sin essä Raskins modell för 
kriminalromaner, vilken bl.a inkluderar funktionen samhällsorientering. Medvetenhet om 
världen och vardagen och en inblick i svenska samhället, anser syster Aino att 
deckarlitteraturen kan ge utifrån sin speciella synvinkel. Då hon inte tidigare bott i Sverige 
bidrar den litteraturen till att fylla en sådan funktion. Även för syster Julia är en del av utbytet 
av deckare information om samhället och samhällsproblem och hon nämner en bok som givit 
en skildring av maffian och korruptionen i Italien. Böckerna ger perspektiv på sammanhang 
utanför klostergården och läsningen får på det sättet en instrumentell karaktär vid sidan av 
opersonlig upplevelse.  
 
Exemplen i de två senare avsnitten tydliggör att de olika läsarterna uppträder samtidigt eller 
växlar och att de är oberoende av genre.  
 
7.1.4 Opersonlig instrumentell läsning  
 
Furhammars sammanfattande punkter är följande: 
  

1. Utbytet av läsningen är en insikt eller kunskap, som omedelbart kan överföras från läsare-text-
relationen till andra relationer 

2. En sådan insikt berör områden som läsaren inte har något personligt förhållande till eller kan 
abstraheras från sådana förhållanden (Furhammar 1997, s.143). 

 
När informanterna berättat om sin tidningsläsning har följande yttranden gjorts: Det är viktigt 
att hålla sig à jour eftersom vi lever i den här tiden och i det här landet, säger syster Sophia. 
Att följa med vad som händer i världen, är syster Lilians formulering, medan syster Marianne 
uttrycker att hon vill hålla sig orienterad och gärna få olika synvinklar. Förhållningssättet låter 
i de här fallen såväl opersonligt som instrumentellt.  
 
Men förhållningssätten vid tidningsläsning är inte alltid opersonliga.  Synar man syster 
Viktorias intervjusvar, framstår inte hennes utbyte av tidningsläsning som alltigenom 
opersonligt. Hon talar om att bli stimulerad, engagera sig intellektuellt och forma sin egen 
uppfattning. Beskrivningen ger en bild av aktivitet, reflektion och samspel med texten som är 
svårt att beteckna som opersonligt.   
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Faktaläsning och facklitteratur hör vanligen hemma i den här kategorin enligt Furhammar. 
När det gäller syster Sophias och syster Mariannes läsning av datorkunskap, så är det troligt 
att utbytet är opersonligt instrumentellt. Syster Sophia uttrycker att hon läser det för att hon 
måste använda dator, vilket stärker bilden av ett annat mål i sikte och att det personliga 
engagemanget snarare finns där än i datorkunskapen.  
 
Läsning av facklitteratur är ganska omfattande på klostren. Det kan gälla fönsterrenovering 
och sömnad. Flera nunnor är knutna till sysslor på klostren, t.ex. trädgårdsskötsel. Utbytet 
utöver den instrumentella funktionen av den läsningen har inte alltid utvecklats vid samtalen.  
Att det saknas kommentarer kan tyda på att läsaren inte blivit djupare personligt berörd. 
Läsningen karakteriseras därför som opersonlig.  
 
Även om genrer inte är avgörande för läsutbytet, skulle vi i de flesta fall nog beteckna utbytet 
av geografiläsning som opersonligt instrumentellt. Den beskrivningen blir dock inte självklar, 
när syster Viktoria talar om sitt utbyte av geografiläsning, som hon har ett passionerat 
förhållande till. Angående talet om sin geografikunskap använder hon uttrycket att vara 
medveten om olika platser på jordklotet och om gemenskapen med människor över allt och en 
upplevelse av förundran. Dessutom färgas upplevelsen av hennes religiösa tro att allt är 
andligt. Att läsningen är instrumentell står klart. Upplevelsen kan abstraheras från texten. Hon 
får en kunskap som kan användas i andra sammanhang. Men att slå fast att den är opersonlig 
är svårare. Läsningen, i varje fall kommentarerna kring läsningen, har den reflexivitet som 
utmärker personligt utbyte.  Vid opersonlig läsning befinner sig läsarens identitet utanför 
läsar-text-relationen, enligt Furhammar (1997, s. 142f.). Så är det inte för syster Viktoria. Hon 
förmedlar en upplevelse av samspel med omvärlden. Hon talar om förundran och att lära sig 
förundras. 
 
Vi finner att det återigen uppstår tveksamheter när vi prövar att karakterisera någon läsning 
som opersonlig. Eventuellt är det beroende på person och tillfälle hur man förhåller sig till en 
informerande text som är tänkt att ha en nyttoeffekt. Att texttyp och utbyte inte självklart kan 
sammankopplas står klart.  
 
7.1.5 Svårplacerade former av läsutbyte 
 
Beträffande några yttranden om läsutbyte har vi avstått från kategoriplacering och i stället valt 
att diskutera alternativ. 
 
Läsningen av deckare som haft en förströelsefunktion hade för flera nunnor samtidigt en 
instrumentell funktion. Språkinlärning är en sådan. Både syster Barbro och syster Julia läser 
PD James på engelska för att underhålla sina språkkunskaper. I deras fall kan läsningen 
bestämmas till opersonligt instrumentell men med en viss osäkerhet. 
 
För Aino, som i likhet med syster Julia, har invandrarbakgrund, har deckarläsningen haft en 
instrumentell funktion då hon skulle lära sig svenska. Som nyanländ till Sverige vid drygt 50 
års ålder läste hon Astrid Lindgren och hon slukade också deckare. Det huvudsakliga syftet 
med läsningen var att lära sig svenska språket. Läsningen hade en redskaps- och 
nyttofunktion. Men att lära sig ett nytt språk innebär sannolikt att personligheten och 
identiteten är starkt involverad Det troliga är därför att språkinlärning kan pendla mellan 
opersonlig och personlig läsning. 
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Ett annat utbyte där kategoritillhörigheten kan diskuteras är samhällsinformation och då när 
det gäller aspekterna opersonligt eller personligt. En bok som fascinerat syster Aino är Gellert 
Tamas’ Lasermannen som dels handlar om en pojkes uppväxt i det svenska samhället med 
invandrade föräldrar och dels om Sveriges historia efter andra världskriget. Om läsaren tar del 
av boken utifrån en betraktande position och får historiekunskaper så kan utbytet betecknas 
som opersonligt instrumentellt. Väcker läsningen en känsla av social eller moralisk 
förpliktelse att ta ställning och läsaren får insikter i och nya aspekter på sin relation till 
omvärlden, skall den ses som personligt instrumentell (Furhammar 1997, s.149f.).  
 
Syster Marianne anser att en sida av skönlitteraturen hjälper henne i hennes själavårdande 
verksamhet på så sätt att hon kan förstå vad människor talar om och vill säga. Om hon menar 
människors levnadsomständigheter på det viset att man inte känner sig förpliktad att ta 
moralisk eller social ställning till dem, så kan kunskapen betecknas som opersonligt 
instrumentell. Om det gäller människokunskap så är det mer diskutabelt.  
 
För Furhammar är det visserligen en självklarhet att om kunskap om människor gäller andra 
människor så hör det hemma under kategorin opersonligt instrumentell (1997, s.142). Han 
skriver: ”Inte sällan finner man också att skönlitterära texter ger psykologiska kunskaper. Om 
det då framför allt gäller kunskap om andra människor – eller hästar, hundar och katter – bör 
utbytet självfallet betraktas som opersonligt instrumentellt” (Furhammar 1997, s.142). 
 
För oss brukar människokunskap förknippas med reflektion över den egna personen och 
utbytet får i sådana fall en personlig karaktär.  
 
7.3 Analys och diskussion utifrån den hermeneutiska bågen 
 
Vilka spår finns i intervjusvaren av en tolkande läsning? 
 
Vår genomgång av intervjusvaren följer den tredelning, som finns i Paul Ricoeurs 
hermeneutiska båge, återgiven och tolkad av Björn Vikström. De tre delarna består av det 
lyssnande mottagandet, den förklarande analysen och slutligen tillägnandet, eventuellt 
tillämpningen av den kritiskt prövade texten. Begrepp som vi kommer att lyfta fram är 
tolkningskompetens och tolkningsgemenskap. Vi kommer att återkomma till delar av teorin i 
vår analys för att underlätta läsningen.  
 
7.3.1 Lyssnande mottagande  
 
Vikström väljer ordet lyssna trots att det handlar om läsning. Detta gör han för att markera att 
texten är något som ges åt läsaren utifrån. Ricoeur kallar den här delen av tolkningen för 
medkännande hermeneutik (Vikström 2005, s.49). Vikström skriver att det lyssnande 
mottagandet präglas av en omedelbarhet och en naivitet (2005,s 27f). 
 
En  kommentar av en av informanterna, syster Aino, speglar den omedelbara glädjen i 
mottagandet av vad en författare delar med sig.  
 

Författaren kan inte gömma sig i det han skriver. Han visar sig. Plötsligt kan jag upptäcka några 
sidor hos honom och jag blir glad och skrattar. Han har upplevt någonting tidigare som han 
meddelar i språket.  

 
Ainos ordval, ”han visar sig” är förmodligen inte en slump utan kan tänkas tala för att hon har 
en kännedom om hermeneutiskt tänkande. Den lyssnande och mottagande hållningen inom 
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hermeneutiken har en koppling till föreställningen om att världen och tingen är något som 
visar sig för oss (Vikström 2005, s.49). Vikström härleder tanken från filosofihistorien vilket 
är ett ämne som vår informant sagt att hon är intresserad av.  
 
Författaren visar sig för vår informant genom språket. Men hur sann kan vår informants bild 
av författaren vara? Hon använder formuleringen ”upptäcka några sidor”. Vikström behandlar 
i sin bok olika syn på språket och utvecklar tankar om språkets förhållande till verkligheten. 
Enligt en uppfattning inom hermeneutiken fungerar språket vid lyssnandet som en 
manifestation som öppnar verkligheten (Vikström 2005, s. 55). Den språksynen verkar 
stämma med syster Ainos sätt att uttrycka sig. Men för att det ska bli begripligt krävs det att vi 
följer Vikströms resonemang kring språkets förhållande till verkligheten ett stycke till.  
 
En språkuppfattning ser språket som en representation av yttre objekt, dvs. ett neutralt 
instrument, som vi kan använda för att beskriva en verklighet som är oberoende av språket.  
Med den här synen är språket väl lämpat att använda i naturvetenskapliga och tekniska 
sammanhang. Språket och verkligheten ses här som skilda storheter. 
 
Andra språkfilosofer uppehåller sig vid hur språket fungerar i en viss livsform eller ett visst 
socialt sammanhang. Enligt den här synen är människan alltid en del av sin språkliga 
verklighet. Att tala om något utanför språket är meningslöst. Verkligheten är uppbyggd av 
språket (Vikström 2005, s. 55f.) 
 
I de här två nämnda språkuppfattningarna kan uttolkaren av verkligheten få olika roller. Den 
finska teologen Tage Kurtén liknar enligt Vikström uttolkaren vid en neutral åskådare i den 
språksyn som ser språk och verklighet som åtskilda. I den språksyn som hävdar att människan 
är en del av verkligheten liknar han uttolkaren vid en aktör. Vikström kombinerar de här två 
funktionerna, åskådare och aktör, hos uttolkaren i den hermeneutiska processen. ”Vi tolkar 
världen med hjälp av språket, men allt språk är redan i sig en tolkning av världen” (Vikström 
2005, s. 57). 
 
Han spetsar till frågan: ”Är sanningen något vi upptäcker eller skapar”?  Svaret blir både och. 
Enligt hermeneutiken kommer sanningen till oss men öppnar sig för oss genom tolkning     
(Vikström 1997, s. 57). 
 
Ett exempel på det återfinns hos en annan informant, syster Viktoria, som berättar om att 
känslor kan vara halvt omedvetna. De anas då och då men trängs undan. Men så plötsligt vid 
läsning kan känslan bekräftas. Hon upptäcker att just så som den lästa författaren skriver, 
skulle hon velat uttrycka samma känsla. Upplevelsen bekräftas och det leder till 
självförståelse och utveckling, framhåller hon. Det som varit dolt blir ett faktum, en uppenbar 
verklighet. Sanningen öppnade sig genom tolkning. 
 
Genom sina ord avslöjar syster Viktoria en insikt i tolkningsprocessen. Hon formulerar det så 
att alla vi människor är mottagningsapparater och att vi alla tolkar på vårt eget sätt beroende 
på bakgrund. Läsaren är en medskapare i Vikströms mening.  
 
Även syster Lilians ordval tyder på medvetenhet kring detta. Hon beskriver mottagandet som 
”en verklighet hon ville öppna sig för”. Författarna till Psalmboken kunde klä i ord sådant 
som var känt för henne men även sådant som var okänt. Lyssnandet blev en manifestation 
som öppnade verkligheten i hermeneutisk anda. Syster Barbro formulerar sig så att läsningen 
av andlig litteratur ”öppnar sinnet”.  



 65 

 
Att uttrycket lyssna om mottagande av text kan vara passande i sammanhanget framgår av 
syster Mariannes uttryckssätt. Hon säger att hon ibland vid läsning av Bibeln vill ha mer av 
kunskapssidan och att hon då försöker förstå vad texten säger alla människor. Vid andra 
tillfällen vill hon att texten ska säga något till just henne. I det här sammanhanget använder 
hon begreppet tolkning. Texten är en mötesplats, ett medel för kommunikation med Gud. Hon 
fångar in delar av den hermeneutiska bågen.  Hon försöker förstå det som sägs, texten i sig 
och dess historiska situation plus den personliga tolkningen.  
 
7.3.2 Förklaring och analys 
 
Medan den första delen av den hermeneutiska bågen kännetecknas av en slags omedelbar, 
intuitiv förståelse, så utmärks den andra delen av något som betecknas som förklaringen. 
Detta innebär att någon form av analys görs. Analysen kan gälla den historiska situation som 
författaren skapade texten i. Den kan också kretsa kring själva texten eller vara beroende av 
läsarens tolkningskompetens. 
 
I den hermeneutiska tolkningstraditionen finns en stor enighet om den sociala kontextens 
betydelse. En författare präglas av sin tid, av det sociala, kulturella, politiska och ekonomiska 
sammanhang han/hon lever i. För att förstå och tolka en texts tillkomstsituation kan texten i 
sig vara ett redskap. Värderingar och tankar som speglat författarens samtid kan komma till 
uttryck. Texten kan vara ett medel att tränga in i förgången tid (Vikström 2005, s.65).  På 
motsvarande sätt är läsaren, som tar emot texten präglad av sin tid och sitt sammanhang. En 
medvetenhet om detta framkommer i flera yttranden. Det tyder på att den träning nunnorna 
fått genom sin läsning av andlig litteratur från tidigare århundraden givit dem en 
tolkningskompetens. Syster Karin nämner läsning av helgonskrifter som appliceras på nuet 
för att förstås i dag. Innebörder och händelser överförs till dagens situation. Ett exempel av 
syster Viktoria är att andemeningen i en klosterregels anvisning att man skulle tvätta gästernas 
fötter, idag får ett annat praktiskt uttryck. De här uttalandena röjer en tolkningskompetens och 
medvetenhet om tolkningsprocessen liknande den som teologen Tage Kurtén beskriver. Han 
talar om behovet av hermeneutisk reflektion för att förstå förhållande mellan text och kontext, 
att se nya aspekter på det skrivna meddelandet (Kurtén 1985, s.5, s.118).  
 
I samband med läsning av helgonbiografier läses medeltidshistoria och medeltidspolitik för att 
uppnå större förståelse för helgonet ifråga och dess sociala och kulturella miljö. Men omvänt 
kan även nutidens aktuella frågor ”läsas in” i hagiografierna, vilket syster Julia framhåller. 
Läsarens sociala kontext influerar tolkningen. De nunnor som inte rör sig så mycket ute i 
samhället framhåller att en funktion hos deckarläsningen är att den kan bidra med orientering 
om nutida samhällsproblem.  
 
Utöver granskning av historien vid textens tillkomst behandlar Vikström även komparativa 
analysmetoder.  Förståelse uppnås genom att vi relaterar något nytt med den kunskap vi redan 
har. När vi läser en ny text sker en växelverkan med det vi tidigare tagit till oss vid läsning av 
liknande texter (Vikström 2005, s. 66).  Syster Karin berättar att hon vid studium av Martin 
Luther inte nöjde sig med att läsa en bok utan det blev fem eller sex stycken. Tolkning enligt 
en komparativ metod blev möjlig eller kanske snarare oundviklig. 
 
En infallsvinkel kan vara att behandla hur verk från olika miljöer och tider behandlar samma 
ämnen (Vikström 2005, s.67). Spår av sådan tolkning ser vi hos syster Sophia och syster 
Barbro. Sagolitteratur fascinerar och man gör jämförelser med kristendomen, Bibeln och 
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temat kampen mellan ont och gott som återkommer. Syster Barbro liknar många sagor vid en 
slags kopior av Bibeln. 
 
En typ av komparativ metod som Vikström återger är den genetiska. Den riktningen visar på 
band som förenar olika texter i form av citat, anspelningar eller hänvisningar. Vikström 
exemplifierar metoden med James Joyce verk Odysseus, som har Homeros epos som förebild 
(2005, s 67f.). Syster Viktoria tar upp det här fenomenet vilket stärker vår uppfattning att hon 
är insatt i textanalys. Hon berättar att titeln No man is an island, skriven av hennes 
favoritförfattare Thomas Merton, utgör ett citat från en dikt av John Donne från 1600-talet. 
Det innebär att även denne författare bidrar till betydelseproduktionen. I en kriminalroman 
finner syster Viktoria ett citat från Dante och hon får därigenom veta vad författaren har läst 
samtidigt som romanläsningen tillförs en annan värld från en annan tid.  
 
Syster Viktoria har yttrat sig på ett sätt som visar kännedom om analysmetoder knutna till 
författaren såsom genetisk komparation. Men även ett intresse för texten i sig har kommit till 
uttryck bland informanterna. Genomgående fäster man stor uppmärksamhet vid ett bra språk. 
Inte bara målande bilder i dikter uppskattas. Ett vackert språk oavsett innebörden i texten hålls 
också fram. En text om ekologi nämns med stor entusiasm som exempel. Man läste texten 
högt på ett kloster och avnjöt den just för språkets förtjänster. Någon tolkningsinriktning visar 
det här exemplet inte på, men språkets betydelse framhålls. Det skall finnas något i ”språkets 
sång” som gör att det flyter, hävdade vår informant. Det kan tyda på en vana vid att observera 
olika aspekter av en text, inte bara innehållet, budskapet.   
 
Ett synsätt inom texttolkning är att en texts mening är bunden till dess sanning. Hur är det då 
med skönlitteratur?  Enligt Ricoeurs perspektiv erbjuder skönlitteraturen en värld där vi kan 
utveckla olika förhållningsätt till omvärlden och medmänniskorna. Också sagor kan säga oss 
lika mycket om människan som en mer verklighetstrogen text (Vikström 2005, s.45). 
Liknande förhållningssätt spåras tydligt hos syster Marianne. 
 

Det kan mycket väl vara fantasy eller orealistiskt eller science fiction bara det finns människor 
som jag kan tro på. Att de här finns och att reaktionerna är vettiga.  

 
Syster Marianne framhåller i linje med det här synsättet att god skönlitteratur utvecklar olika 
tänkesätt samt vidgar hennes erfarenheter av det mänskliga. 
 
Strukturalismen är en textorienterad inriktning som bortsåg från budskap och innehåll. Man 
letade efter strukturer och regler i textens komposition. Man tänkte sig att det fanns mönster 
som alla berättelser inom en viss genre tillämpade. Man analyserades återkommande 
funktioner i intrigen samt typiska rollfigurer (Vikström 2005, s.93-95). 
 
I våra informanters intervjusvar spårar vi ett par uttryck som syftar på dessa formella 
berättargrepp. Mönstren i hagiografierna beskrivs av syster Julia: ”Där vet man att de dör 
allihopa på slutet”.  Detektivromaners uppbyggnad beskrivs i viss mån av syster Barbro då 
tempot beskrivs och uttrycket ”parallellhandling” nämns.  Man rör sig för övrigt obehindrat 
med genrebegrepp såsom fantasy och spänningslitteratur.  
 
När det gäller läsarens roll har den bedömts olika av olika debattörer. Enligt Vikström finns 
det två ytterligheter. Den ena positionen uttrycks med ”läsaren skapad av texten”.  Det 
perspektivet ställer höga krav på läsarens tolkningskompetens. Det förutsätter ett aktivt 
tolkningsarbete. Författaren tänker sig en modelläsare eller en ideal läsare som är beläst och 
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kan finna anspelningar på andras verk och därmed ge texten ett rikare meningsinnehåll 
(Vikström 2005, s.99-101). 
 
Ett par av våra informanter hör till den kategorin. Syster Viktoria ger exempel på sin 
uppskattning av att nya världar öppnar sig för henne via citat. När hon läser Thomas Mertons 
bok No man is an island så finns frasen ”klockan klämtar för dig” med. Texten har därmed 
berikats med ytterligare en bok, dvs. Hemingways roman med samma titel. Samma gäller för 
en kriminalroman där en polisman citerar Den gudomliga komedin av Dante med yttrandet: 
”Hunnen till mitten av min levnadsbana”. Vi citerar nunnan: 
 

 Det är det här som är så roligt. Man läser en bok och så, klick, exploderar det åt alla håll. Och det 
är just den här medvetenheten om allt det stora i det lilla och det lilla i det stora. 

 
Enligt det andra betraktelsesättet, ”läsaren som textens skapare”, skapas textens mening av 
läsarens personliga tolkning. När stort utrymme lämnas åt läsaren att ge en text innebörd, blir 
tolkningen av samma text olika. Ricoeur pekar, enligt Vikström, på läsarens historiska 
situation och de aktuella frågor som kan ställas till texten. Förväntningarna är olika under 
olika tidsepoker, i olika kulturer och hos olika personer (Vikström 2005, s.99, s.103). 
 
Flera uttalanden från informanterna vittnar om en medvetenhet om att tolkningar kan mynna 
ut i olika uppfattningar. Syster Karin påpekar att alla på klostret läser böcker på olika sätt. 
Syster Viktoria tydliggör sitt medvetande med följande kommentar i samband med att hon 
uttrycker sin entusiasm över Thomas Merton förmåga att formulera sig precis som hon själv 
skulle vilja göra.  
 

Alltså: Aha, just det, såhär, javisst. Och jag förstår precis vad han säger och jag kan bli glad och 
inom mig skratta för det är så humoristiskt. Och sen om någon annan läser det och säger; ”Nej, jag 
tycker inte om det som han skriver”,  då kan jag säga: ”Nä, men han menar inte alls så”. Och det är 
ju helt fel av mig att säga vad han menar för det vet inte jag. Men jag tolkar honom på mitt sätt. 

 
Syster Viktoria har en idé om vad författaren vill uttrycka men kan vid närmare eftertanke inte 
bevisa att hennes tolkning är den enda sanna. Hon vet genom de diskussioner som förekommit 
att andra uppfattar samma text på annat sätt. Inte bara författare utan även läsare skapar 
mening åt en text. 
 
Syster Aino uttrycker sig på följande sätt i samband med tillfällen då systrarna på hennes 
kloster läst samma bok 
 

Därför att vi är fem människor som läser samma bok men uppfattar den från helt olika synvinklar. 
Det berikar mycket. Jag ser en sida, den andra ser något annat och den tredje ser ännu mer. 

 
Men om alla kan tolka en text olika skulle tolkning kunna bli en totalt godtycklig företeelse. 
Vikström tar upp ett begrepp som verkar i motsatt riktning, tolkningsgemenskap. Det innebär 
att vi formar våra föreställningar i samspel med de människor som finns i vår närhet. De 
gemensamma föreställningarna leder till en likartad tolkning (Vikström 2005, s.106, s. 22). 
 
Våra informanter pekar på personliga olikheter och vikten av att respektera att man kan 
uppfatta samma text på skilda sätt. Man tycker det är givande och stimulerande att ta del av 
andras syn på en bok. Samtidigt förefaller det för oss som att förutsättningarna för att 
nunnorna skulle ha en gemensam syn eller världsbild är stor. Vi tänker då på den mångåriga 
inskolningstiden till nunna, den dagliga läsningen av Bibeln och andlig litteratur, 
högläsningen, de gemensamma studierna, böckerna som cirkulerar mellan nunnorna, 
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diskussionerna och den likartade livsföringen. Studier i ordenslivets historia nämns. Läsning 
om en betydelsefull nunna inom en orden kopplades samman med läsningen av Ulrika 
Knutssons historiska skildring i Kvinnor på gränsen till genombrott. 
 
Syster Marianne gör formuleringen att en text som hon möter i dag väcker olika saker i henne 
beroende vad hon har läst tidigare. Sammantaget förefaller det högst sannolikt att det uppstår 
ett gemensamt synsätt när det gäller tolkning av litteratur.   
 
Att tron kan styra tolkningen blir tydligt i följande yttrande om litteratur av syster Viktoria: 
 

Någon har frågat någon gång: Ni har väl bara religiös litteratur i ert bibliotek? Och jag svarade: 
Finns det någon annan?  

 
Hon säger att man inte kan komma utanför Guds skapelse. Synsättet att alla böcker är andliga, 
återkommer hos en informant från ett annat kloster, syster Aino. Hon framför det dock inte 
som en egen åsikt utan nämner att en äldre nunna på ett annat kloster har den här 
uppfattningen. För oss är det ett tecken på att tolkningar sprids mellan klostren och att man 
prövar varandras synsätt.  
 
Vikström diskuterar om olika tolkningsgemenskaper är slutna världar, som inte kan 
kommunicera med varandra. Så behöver det dock inte vara, kommer han fram till. 
Tolkningsgemenskaper behöver inte ses som något med skarpa gränser mot omgivningen. Vi 
tillhör samtidigt en rad gemenskaper genom våra olika sociala roller (Vikström 2005, s.23). 
För att applicera detta resonemang på våra informanter så är de utöver nunnor, även kvinnor, 
grannar, föredragshållare och utövare av diverse praktiska sysslor. De har sina tidigare 
yrkesutbildningar och arbetslivserfarenheter med sig. Läsningen väcker det man har med sig i 
sin bakgrund, säger en informant som anser att läsning av t.ex. psykologi och filosofi för 
tankarna till tidigare arbetsliv. Flera framhåller en öppen attityd till läsning.  
Klosterlivet tillhandahåller också en miljö som i stor utsträckning är gynnsam för såväl 
läsning som reflektion över det lästa. Det framgår att det förekommer läsning av religiös, 
meditativ, psykologisk och filosofisk litteratur, en typ av böcker som stimulerar till eftertanke.  
 
7.3.3 Förståelse och tillämpning efter förklaring 
 
Den tredje delen av Ricoeurs hermeneutiska båge syftar på fördjupad förståelse efter att den 
kritiska analysen av texten ägt rum. Vi har pekat på uttryckssätt i intervjusvaren som ligger i 
linje med hermeneutiken vid mottagandet av texten och första förståelsen, betydelsen av 
texten i sig och den kritiska granskningen eller förklaringen. De här delarna behöver inte 
nödvändigtvis följa tidsmässigt efter varandra utan kan vara samtidiga. Vi vill nu visa på spår 
av förankringen hos läsaren och den nya förståelsen som blir ett resultat. 
 
Att renodla vad som är mottagande från läsaren och vad som är fördjupad förståelse är dock 
inte alltid möjligt. Men en kommentar som en informant gör, syster Marianne, att hon läser 
utifrån sin egen världsbild talar för en bearbetning vid förståelseprocessen. Det gäller speciellt 
om det finns en bild av tron, kyrkan eller kloster i en bok. Det leder till reflekterande över 
texten. Det nya kopplas till den kunskap eller världsbild hon redan har. Ny mening skapas. 
 
I tolkningen finns en framåtriktning. Vikström menar att en tolkning inte har fullbordats 
förrän den delas med andra. Det kan ske genom att man diskuterar olika tolkningar av en text 
med andra eller att man tillämpar den. För den engagerade tolkaren är tolkningen som en 
kamp att förstå, en s.k. kärlekskamp, skriver Vikström. Att man kan tolka en text på många 
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olika sätt bör inte leda till att man ger upp sin egen tolkning utan kämpar för den. Man bör 
dock respektera andras ståndpunkter och innerligt försöka förstå dem (Vikström 2005, s.117, 
s.120f.). 
 
Syster Viktoria har i ett yttrande, som vi tidigare i analysen har citerat, åskådliggjort hur hon 
håller fast vid sin tolkning i en tänkbar diskussion och samtidigt visar förståelse för olika 
tolkningsmöjligheter.  
 
Kampen för att förstå innebär, enligt Vikström, också en kamp för att hålla 
meningsrikedomen i en text levande (2005, s.117). Ett par intervjusvar illustrerar detta. Syster 
Aino har framhållit att det är berikande när olika synvinklar på samma bok ventileras. Syster 
Lilian berättar att i samband med läsningen av Det infantila samhället av Carl Hamilton, hade 
man på klostret samtalat mycket om boken och haft olika åsikter om den. Sammantaget hade 
man haft stort utbyte av den. Tolkningen har fullföljts genom diskussion och delaktighet med 
andra. Textens mening har genom samtalen hållits levande.  
 
En bok som man pratade om på samma kloster och påverkat varandra att läsa är Alkemisten av 
Paulo Coelho. Syster Barbro berättar hur hon plötslig förstod andemeningen och tillämpade 
förståelsen genom att fundera på sin egen tillvaro. Boken förde henne framåt. 
 

Visst, så är det ju. Och det är en sådan bok som jag… det för framåt. För läser man den så tänker 
man: Jamen, vad har jag? Vad har jag som jag inte ser i min vardag? Och så kan den så att säga 
starta en tanke. 

 
Ytterligare ett exempel är syster Mariannes behållning av Herta Müllers roman. Skildringen 
av en rumänsk diktaturverklighet upplevdes starkt då syster Marianne kände igen tankegångar 
från syster Aino. ”Bilden av en liknande verklighet” ledde till en djupare förståelse för hennes 
medsyster. 
 
Att dela sin tolkning med andra och att tillämpa den är tolkningens fullbordan, skriver 
Vikström (2005, s.117). 
 
Sett mot bakgrunden av den teoretiska modell vi valt, den hermeneutiska bågen, visar 
intervjusvaren tydligt att våra informanter har en utvecklad tolkande läsart. Den läsning som 
är mest central för dem är Bibeln, som genom historien varit föremål för uttolkares intresse.  
Nunnornas läsning av Bibeln och andlig litteratur har influerat även deras övriga läsning.   
Informanternas ordval och rikedom på infallsvinklar när det gäller läsningen talar för att de 
har en större medvetenhet kring läsning än man i allmänhet möter.  
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7.4 Sammanfattning av analyserna 
 
7.4.1 Furhammars modell 
 
Vid analysen jämförde vi kriterierna för de fyra kategorierna för läsutbyte med 
informanternas intervjusvar och sorterade in uttalanden om läsutbyte under respektive 
kategori.   
 
Personlig upplevelseläsning med reflexivitet i förhållande till texten, upplevelser under 
läsningens förlopp och deras karaktär av erfarenheter fann vi exempel på. Ordval som ”gripit 
tag” om en text, ”öppna sig för ”och ”möta” har vi sett som uttryck för reflexivitet mellan 
läsare och text. Personlig upplevelseläsning kunde gälla vid läsning av klassiker och annan 
skönlitteratur särskilt under ungdomstiden men fick nu hos några informanter stå tillbaka för 
läsning av förströelselitteratur eller annan läsning. Hos några har förekomsten av den här 
typen av läsutbyte varierat över tid under livet. Det framgick också att personlig 
upplevelseläsning inte är knuten till någon särskild genre utan kan gälla psalmer såväl som 
psykologi- och filosofiböcker.   
 
Personlig instrumentell läsning innebär att läsningen skall ha någon form av terapeutisk 
effekt, t.ex. ökad självinsikt, och som läsaren har ett reflexivt förhållande till. Furhammars 
terapeutiska syfte skulle här kunna motsvaras av nunnornas andliga mål. Det slaget av 
läsutbyte är påtagligt hos nunnorna och läsutbytet har en tydlig koppling till informanternas 
livsinriktning att genom läsning arbeta på sin andliga utveckling. Användning av metaforerna 
”föda” och ”näring” om läsning såg vi som ett tecken på den betydelse läsningen har och att 
informanterna blir personligt berörda. Exempel på terapeutisk effekt är dock när en informant 
säger att läsningen av en skönlitterär bok ”för framåt” eller att en bok ”öppnade ett stycke 
till”. Informanterna har inte alltid uttalat vilken effekt som inträffat men den har ibland 
framstått som självklar för oss. Då nunnorna läser hagiografier och om historiska gestalter 
inom klostervärlden är det t.ex. en ganska sannolik effekt att identiteten som nunna stärks. 
Genrer som nämns är andlig litteratur, hagiografier, skönlitteratur, litteratur om konst, musik, 
psykologi, historia eller en samhällsskildring. 
 
Opersonlig upplevelseläsning är ett uppskattat läsutbyte hos våra informanter.  I kategorin är 
det textens egenskaper, ”hur det ska gå” och underhållningsvärdet som har betydelse och 
utbytesformen har en ganska tydlig koppling till deckare eller annan spänningslitteratur. 
Gränsen mellan dimensionerna personligt och opersonligt utbyte är här relativt klar hos 
nunnorna. Att den egna personen hålls utanför läsningen framgår av uttryck som ”man måste 
blåsa ur hjärnan ibland”. Andra uttryck om deckarläsning är avkoppling och eskapism. Ett 
skäl till att läsa deckare för en informant är att de ofta har ett rakt språk utan metaforer, vilket 
underlättar läsning eftersom svenska inte är hennes modersmål. Utbyteskategorin är dock inte 
renodlad utan andra utbyten uppträder ofta samtidigt. Vid sidan av förströelse kan 
samhällsinformation vara en behållning. En annan genre, som vi har tagit upp under den här 
kategorin, är humoristiska texter bl.a med kyrklig miljö, vilka enligt Furhammar utgör en 
”konsumerande läsning i motsättning till en begrundande” (1997, s 139). Dessa förekom 
ibland i samband med högläsning och gav tillfälle till gemensamt nöje. För en informant 
fungerar även historiska texter som avkoppling. 
 
När det gäller den fjärde kategorin, opersonlig instrumentell läsning, så är läsutbytet en insikt 
som kan överföras från läsar-text-relationen till andra relationer och läsaren har inte något 
personligt förhållande till de områden som berörs. Här har vi tagit upp kommentarer om 
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tidningsläsning och läsning av facklitteratur. Informanterna säger att de vill hålla sig à jour, 
följa med vad som händer i världen och liknande. Men vi finner även här att texttyp och 
utbyte inte självklart kan kopplas samman. Dimensionen opersonlig ger upphov till en hel del 
tveksamhet. Det finns exempel på att såväl tidningsläsning som faktaläsning i geografi kan 
ske med djupt engagemang.  
 
När det gäller några yttranden diskuterade vi om alternativa kategorier kunde gälla.  
 
7.4.2 Vikströms modell  
 
När det gäller vår andra teori, den hermeneutiska bågen med dess tre delar, förståelse, 
förklaring, ny förståelse samt begreppen tolkningskompetens och tolkningsgemenskap, sökte 
och fann vi exempel på uttalanden i vårt intervjumaterial som motsvarade innebörden i dessa 
begrepp.  
 
Den första förståelsen som Vikström kallar det lyssnande mottagandet menar vi finns bakom 
uttryck som ”han visar sig” och ”upptäcka några sidor”. Den slutsatsen har vi dragit av att 
informanternas skildring av läsupplevelsen har präglats av den spontanitet som gäller för den 
omedelbara förståelsen. Vi förde även in Vikströms resonemang om hermeneutiska 
språksyners förhållande till verkligheten på intervjusvaren och hans uppfattning att sanningen 
är något vi både upptäcker och skapar. Vi finner att nunnornas ordval tyder på att de är insatta 
i texttolkning, såsom med liknelsen ”mottagningsapparater” om människor eller uttryck som 
”en verklighet hon öppnar sig för” och ”öppnar sinnet”.  Att en informant använder ordet 
”säger” om texten svarar mot Vikströms uttryck lyssnande mottagande. Genom sitt språk har 
vi dragit slutsatsen att informanterna är medvetna om texttolkningsprocessens första 
mottagande.  
 
Den andra delen i bågen gäller en förklaring, granskning eller metodisk analys av en text. 
Bland informanterna finns kännedom om den sociala kontextens betydelse vid en texts 
tillkomst och när den tolkas. Genom sina bibel- och hagiografistudier tycks de särskilt skolade 
i det avseendet och deras sätt att formulera sig talar för det.  Andemeningen i texter överförs 
från en tid till en annan. Studium av t.ex. Martin Luther kan ske utifrån flera böcker, vilket 
innebär att komparativ analys är användbar. Informanternas uttryckssätt vittnar om kännedom 
om litterära analysmetoder. Språket i sig, berättargrepp och genrer diskuteras. En nunna ger 
exempel på genetisk komparation, dvs. visar på band mellan olika författares texter genom 
citat. Hon framstår därmed som en modelläsare eller en författares ideala läsare. En 
tolkningskompetens i hermeneutisk mening anser vi att man kan se tydliga spår av.  
Informanterna ger även uttryck för en medvetenhet om att texter kan tolkas olika. Men det 
finns också förutsättningar för att gemensamma föreställningar formas hos informanterna, så 
kallad tolkningsgemenskap. Intrycket är att den har en öppen karaktär. Informanternas 
tillhörighet till olika grupper genom sina olika sociala roller bidrar till det.  
 
Den avslutande delen av bågen syftar på fördjupad förståelse samt tillämpning. Enligt 
Vikström fullbordas tolkningen när den delas med andra. Spår av djupare förståelse efter 
granskning av en text kan utläsas i intervjumaterialet. Vi har tagit fasta på en kommentar om 
att man läser utifrån sin egen världsbild och tolkat in att ny kunskap kan kopplas till befintlig. 
Likaså ges exempel på tillämpning av denna nya förståelse. För en informant ledde en 
skönlitterär bok till en djupare insikt om en medsyster. En annan nämnde att en bok startade 
en tanke och förde henne framåt. Även via diskussioner av gemensamt lästa böcker och 
genom att dela tolkningar med varandra har man fullföljt tolkningen. 
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7.5 Diskussion av modellerna som analysverktyg 
 
Beträffande de teorier som använts så har båda tillhandahållit modeller för att förstå 
läsprocessen. Furhammars modell, dvs. de fyra kategorierna för läsutbyte, har gett oss redskap 
för att belysa och förstå läsutbytet, hur och varför man läser. Vikströms modell har gett oss 
redskap att förstå texttolkningsprocessen, om meningsskapandet i läsningen. 
 
Nedan tar vi upp likheter, olikheter och problem eller brister hos modellerna. 
Vilka är då likheterna mellan modellerna? Båda är hjälpmedel vid reflektion över läsning och 
läsupplevelser. De är dock inte några exakta beskrivningar av verkligheten. Furhammars 
kategorier kan uppträda samtidigt eller växla under läsningens gång och eventuellt kan 
läsutbytena uppträda med olika frekvens under livsloppet. På samma sätt kan de tre delarna i 
den hermeneutiska bågen uppträda samtidigt eller i tidsföljd.  
 
Vi har märkt att vi både vid Furhammars dimension personlig inklusive dess reflexivitet samt 
vid Vikströms lyssnande mottagande (första förståelse) har placerat in samma yttranden från  
intervjuerna, tex ”öppna sig för”. Furhammars begrepp samspel eller reflexivitet liknar 
Ricoeurs begrepp ”medkännande lyssnande”.  
 
När det gäller modellernas olikhet så är det mest påtagligt i vad de fokuserar på samt deras 
vetenskapliga bakgrund. Furhammars kategorier gäller läsutbyte och kretsar kring hur 
läsarens identitet berörs, upplevelsen i läsningen eller det instrumentella syftet med läsningen. 
Modellen är utvecklad ur kognitionspsykologin och har en mer individinriktad prägel än 
Vikströms beskrivning av den hermeneutiska bågen. Vikströms teori, som fokuserar på 
förståelse, tolkning av texter, har en lång förhistoria med influenser från flera 
vetenskapsgrenar. Modellen betonar den sociala kontextens betydelse och innefattar därmed 
både författarens och uttolkarens tankevärld.  
 
Finns det problem med analysverktygen?  
Vid analys utifrån Furhammars modell valde vi att granska intervjusvaren utifrån respektive 
kategori för läsutbyte. Det innebar att vi valde ut de yttranden som bäst svarade mot 
kriterierna i de olika utbytesformerna. Den här tillämpningen av teorin medförde att vi bättre 
förstod utbytesformernas innebörd. Vi fick en förståelse för läsprocessen ur ett 
personlighetspsykologiskt perspektiv. Men förstod vi just nunnors, eller mer begränsat, våra 
informanters förhållningssätt till läsning?  
 
Under arbetet med analysen gjorde vi ett försök att studera varje informants intervjusvar för 
sig och markerade i marginalen vilken typ av läsutbyte som gällde för varje stycke. Tanken 
var att karakterisera varje informant utifrån hur utbytesformerna fördelade sig. Arbetssättet 
stötte snabbt på svårigheter. Utbytesformerna växlar över tid och två eller flera utbytesformer 
förekommer ofta samtidigt vid samma lästillfälle. En del intervjusvar gällde dessutom 
nunnorna som kollektiv. Vi insåg att det inte var meningsfullt att karakterisera individernas 
läsning för att sedan karakterisera gruppens läsutbyte. Ytterligare ett skäl var att 
informanterna endast är åtta till antalet. Vi valde i stället att ha utbytesformerna som 
utgångspunkt. Det medförde att vi i första hand fått fram generella drag i läsutbytet.  
 
Om vi ändå jämför med Furhammars kategorisering av sina informanter får vi intrycket att 
andelen personlig instrumentell läsning är högre hos våra informanter än hos Furhammars  
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vilket också är naturligt med hänsyn till våra informanters livsval. Att arbeta på sin andliga 
utveckling är centralt för dem. Av Furhammars 83 informanter hade han endast placerat fyra 
personer i kategorin som föredrog personligt instrumentell läsning, vilket utgör 4,8 % 
(Furhammar 1997, s.367). Syster Barbro ville helst ha personligt instrumentellt utbyte och om 
endast en syster placeras i den kategorin ger det en högre andel, 12,5 %. 
 
Den dimension som fick oss att tveka oftast var opersonlig läsning. Vi utgick ibland från att 
om ingen kommentar nämndes som direkt rörde läsutbytet så var kanske inte den personliga 
identiteten berörd i någon större utsträckning. Detta gällde t.ex. vid tidningsläsning.  
 
När det gäller Vikströms modell så har vi heller inte karaktäriserat individer utan istället givit 
exempel på yttranden som passar in i den hermeneutiska bågen. De individuella skillnaderna 
blir kanske därmed inte helt tydliga.  
 
Vi har försökt se hur informanternas ordval t.ex. kan spegla några av de språkfilosofiska 
uppfattningar som Vikström återgivit i sin bok om hermeneutik och tolkningskompetens.  
Vi tycker oss kunna se paralleller mellan informanternas språkbruk och Vikströms 
resonemang. Vi ser likheter och tolkar med Vikströms teori i bakhuvudet. Kanske finns det en 
risk att vi ibland ser det vi vill se. 
 
Är Vikströms teori ett hjälpmedel när det gäller att se om det finns gemensamma mönster i 
informanternas läsning? Vi har funnit att nunnorna läser på ett tolkande sätt genom den 
hermeneutiska bågen som i Vikströms modell även innefattar litteraturvetenskapliga 
analysmetoder. Även den historiska översikten över hermeneutikens utveckling ökade vår 
insikt om att tolkning är något som hör till den kyrkliga kulturen. 
 
Vi ser båda teorierna som hjälpmedel att reflektera över nunnornas läsning. Båda skulle kunna 
användas för att studera människors läsning generellt.  Men då informanterna visade sig vara 
en grupp medvetna läsare så har vi sannolikt fått ut relativt mycket av båda teorierna.  
Eventuellt har Vikströms teori varit mer lämpad för syftet att karakterisera den speciella grupp 
vi valt med hänsyn till hans teologiska inriktning. 
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8. Slutsatser 
 
Huvudfrågan för denna studie är hur nunnors förhållningssätt till självvald läsning kan 
karakteriseras. 
 
Följande frågeställningar har formulerats. 
Vad läser de, hur läser de och vilket utbyte ger läsningen? 
Influerar klosterkulturen den självvalda läsningen och i så fall hur? 
Vilka eventuella gemensamma mönster finns således för nunnorna när det gäller självvald 
läsning? 
 
När det gäller frågan om nunnornas läsning bär spår av klostermiljön så står det klart att så är 
fallet. Till att börja med så gynnar den tysta miljön läsningen. Tv-tittandet var till exempel 
sparsamt eller förekom inte alls. Läsning och boklig bildning har historiskt varit högt värderad 
på klostren och är så fortfarande. Några av informanterna använder metaforer som ”näring” 
och ”föda” när de talar om läsning, vilket talar för att läsning är ett basalt behov. 
Genomgående framhåller man vikten av andlig utveckling och fördjupning genom läsning. 
Högläsning finns inskrivet i en klosterregel och ingår för en del i den dagliga rutinen. På 
andra kloster i studien förekommer den återkommande men lite glesare. Av intervjuerna har 
det framgått att högläsningen även har en viktig gemenskapsskapande funktion för nunnorna 
och av de flesta var mycket uppskattad. Läskulturen förstärks ytterligare av att man tipsar 
varandra om böcker och gärna delar läsupplevelser med varandra. 
Miljö, historisk tradition, klosterregler om läsning och tystnad samt livsföring ger 
förutsättningar för en läskultur. 
 
Klosterkulturen påverkar även valet av litteratur. En stor del av läsningen kan karakteriseras 
som uppbyggelselitteratur, både nutida och historisk. Nunnorna behåller kontakten med sina 
kulturella rötter. En hel del läsning, som hagiografierna, är avsedd att stärka identiteten som 
nunna. Den egna ordens historia och dess betydande gestalter studeras liksom litteratur med 
kristna teman, människovärdet och ont och gott. Teologi och andlig litteratur är kanon, men 
för övrigt var attityden till skönlitteratur öppen. Lite överraskande var det att man läste sagor 
och fantasy, men dess tema ont och gott ligger i linje med den kristna kulturen. Beträffande 
den här genren har nunnornas läsintresse likheter med det som gäller utanför klostergården. 
Behovet av förströelse och avkoppling genom läsning av deckare och annan 
spänningslitteratur är också detsamma som för människor i allmänhet och varierar efter 
personligt intresse. 
 
Litteratur om samhällsfrågor läses och diskuteras på klostren. Några framhöll att man 
bemödade sig om att vara bevandrad i frågor som kräver etiska ställningstaganden som 
genmanipulation, abort m m och som rör människors levnadsomständigheter. Tidningar läser 
man i skiftande omfattning för att hålla sig à jour och för att kunna diskutera med övriga 
samhällsmedborgare. Även deckarläsningen kunde ha en samhällsorienterande funktion. Man 
följer också med samhällsutvecklingen när det gäller medier som data och man har hemsidor. 
Även för andra praktiska sysslor som trädgårdsskötsel och renovering inhämtades kunskap 
från fackböcker.  
 
Furhammars teori med fyra kategorier av läsutbyte gav från ett personlighetspsykologiskt 
perspektiv i första hand generella drag hos läsutbytet och gav en inblick i hur och varför 
nunnorna läser. Utöver de mer allmänmänskliga dragen i utbytet kan en tendens spåras även 
om den inte är exakt mätbar. Kategorin personligt instrumentellt läsutbyte uppfattade vi vara 
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vanligare hos våra informanter än i Furhammars mer omfattande studie. Det förklaras av att 
nunnornas livsinriktning syftar till andlig utveckling och att läsningen är ett medel ett nå detta.   
 
Den andra teorin, Vikströms version av den hermeneutiska bågen, handlar om förståelsen av 
text. För nunnorna är Bibeln den centrala läsningen. Bibeln är den text som kanske mest i 
historien varit objekt för tolkning. Utöver detta läser nunnorna regelbundet andlig och 
teologisk litteratur. Analysen visar att detta satt spår i den självvalda läsningen. Informanterna 
har tillägnat sig ett utvecklat tolkande sätt att läsa. De använder begrepp som tyder på vana att 
analysera texter och ger synpunkter på författaren, texten, språket och läsaren på ett sätt som 
liknar dem i litteraturteoretiska översikter. Nunnorna har en medvetenhet om begrepp som 
den sociala kontextens betydelse vid ett verks tillkomsttid och sitt eget beroende av sin samtid 
vid tolkningen. Ett ämne kunde studeras utifrån ett flertal källor, vilket möjliggjorde 
komparativ analys.  Exempel gavs även på genetisk komparation, då en författares text genom 
citat anknöts till ett annat litterärt verk.  Nya insikter som läsningen gav, fick en tillämpning i 
deras liv. Läsupplevelser diskuterades och man pekade på förekomsten av olikheter i tolkning 
av böcker som något givande. Samtidigt stärkte diskussionen ett gemensamt synsätt.   
 
Analys enligt Furhammars teori visar således att informanternas läsutbyte i denna studie hade 
en mer personligt instrumentell karaktär jämfört med vad som förekom i hans undersökning  
av ett större antal personer. Med analysen enligt Vikströms teori framkom att informanterna 
utvecklat ett mer tolkande sätt att läsa än man i allmänhet möter. En tolkningsgemenskap kan 
spåras i intervjusvaren, vilket klosterkulturen på flera sätt skapar förutsättningar för.  
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9. Sammanfattning 
 
Denna studie handlar om åtta nunnors läsning. Nutida klosterinvånare är relativt okända i 
dagens samhälle vilket ett skäl till valet av grupp för den här uppsatsen. Ett annat motiv är att 
klostren historiskt förknippats med böcker och bildning. Studiens huvudinriktning är att ta 
reda på hur nunnors förhållningssätt till självvald läsning kan karakteriseras. 
Frågeställningarna är följande.  
 
Vad läser de, hur läser de och vilket utbyte ger läsningen? 
Influerar klosterkulturen den självvalda läsningen och i så fall hur? 
Vilka eventuella gemensamma mönster finns således för nunnorna när det gäller självvald 
läsning? 
 
Med självvald läsning menar vi deras läsning utöver bibelläsning.  
 
Tidigare forskning och annan litteratur, som redovisas, gäller nunnors och den heliga Birgittas 
kulturella verksamhet i äldre tid. Den senare har även studerats från ett feministiskt och 
språkligt perspektiv. Denna litteratur visar på klosterinvånares kulturella rötter och en tidigt 
utvecklad läskultur. Någon forskning inriktad på nutida nunnors läsning har vid sökning inte 
återfunnits. Litteratur om läsningens historia och klostrens roll i bokproduktionen förstärker 
bilden av den centrala roll boken haft för klosterinvånare. Läsningens funktion och 
läsprocessen har främst behandlats utifrån litteratur med en litteraturvetenskaplig och 
hermeneutisk inriktning.  
 
Som analysverktyg valdes två teorier. Den ena, som fokuserar på läsutbytet från ett 
personlighetspsykologiskt perspektiv, har hämtats från Sten Furhammars bok Varför läser 
du? Teorin omfattar två dimensioner, varav den ena är personlig kontra opersonlig och den 
andra är upplevelse kontra instrumentell. Skillnaden mellan personlig och opersonlig är att i 
den förra dras den personliga identiteten in och ett samspel sker mellan läsare och text. I den 
senare hålls identiteten utanför och läsningen sker utifrån en betraktarposition. Beträffande 
den andra dimensionen ger upplevelser förströelse under läsningens förlopp medan 
instrumentell läsning har en nyttoeffekt. Av dessa begrepp har Furhammar format fyra 
kategorier för läsutbyte, personlig upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning, 
opersonlig upplevelseläsning och opersonlig instrumentell läsning.  
 
Den andra teorin, som fokuserar på förståelsen av texter, har hämtats från Björn Vikströms 
bok Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens. Teorin kallas den 
hermeneutiska bågen och omfattar tre delar, den första omedelbara förståelsen, ett förklarande 
eller analyserande moment samt slutligen förståelse efter förklaring och även tillämpning. För 
det analyserande momentet har Vikström använt litteraturvetenskapliga metoder. Vikström 
talar om tolkningskompetens vilket innebär att en läsare gör ett aktivt tolkningsarbete och att 
detta kan ge en text ett rikare innehåll. Tolkningsgemenskap innebär att vi formar våra 
föreställningar i samspel med de människor som finns i vår närhet. De gemensamma 
föreställningarna leder till en likartad tolkning. Hermeneutisk texttolkning har tillämpats vid 
tolkning av bl a Bibeln. 
 
Den metod som använts är en kvalitativ intervju av åtta nunnor. Dessa representerade fyra 
kloster. Två av klostren tillhör svenska kyrkan och de övriga två den katolska kyrkan. 
Informanternas ålder var 46 – 79 år. Flera av informanterna har högskoleutbildning och har 
varit verksamma inom sina yrkesområden före klostervistelsen. Intervjuerna genomfördes i 
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nunnornas kloster med en i förväg sammanställd intervjumall som stöd för samtalen. Dessa 
kretsade kring vad de läser, deras läsutbyte och läskultur. Intervjuerna bandades, 
transkriberades och skrevs om i berättande form.  
 
En utgångspunkt är att läsares sociala omgivning och historiska bakgrund har inflytande på 
läsvanor. Därför ägnas ett kapitel åt en beskrivning av klosterlivet, både dess historia och 
aktuella förhållanden. Nunnor har gått i kloster för att viga sitt liv åt Gud och följa den regel 
som gäller för klostret. I dagsrytmen på klostren ingår bön, arbete och även läsning. Miljön 
präglas av tystnad och stillhet, vilket gynnar läsning och reflektion över det lästa. Klostren 
kan vara olika till sin karaktär, dvs. vara kontemplativa eller mer utåtriktade i sin verksamhet.  
Texttolkning är en central del av den kyrkliga kulturen, varför en översikt över 
hermeneutikens utvecklingshistoria finns med. Bibelläsningen är ett centralt inslag, men hur 
ser nunnors läsning ut därutöver? 
 
De åtta informanternas intervjusvar redovisas var för sig. Det visade sig att läsning ingår i 
dagsrutinerna. Högläsning spelade en viktig roll på samtliga kloster. Vid sidan av Bibeln läste 
man annan andlig litteratur för att öka insikt och bidra till andlig utveckling. Som avkoppling 
var särskilt deckarläsning populärt, gärna med inslag av samhällsorientering. 
Människointresse var ett nyckelord för val av litteratur. Helgonbiografier och ordenslivets 
historia studerades. Poesiläsning förekom på samtliga kloster och från två kloster uppgavs att 
man läste sagor och fantasy. Läsning av facklitteratur kunde ske för nöjes skull men 
motiverades även av de arbetsuppgifter nunnorna hade i klosterverksamheten. Det fanns ett 
intresse för språk ur olika synvinklar. En bra språkbehandling i texter uppskattades och man 
ville underhålla sina olika språkkunskaper. Nyhetsinformation föredrogs genom tidningar 
framför via tv. Det gav bättre möjlighet till reflektion framhöll en informant.  
 
Vid analys av intervjumaterialet med Furhammars modell valdes utbyteskategorierna som 
utgångspunkt för jämförelse med informanternas yttranden. Vid personlig upplevelseläsning 
kunde nunnors samspel med texter uttryckas med ”att öppna sig för” och ”möta”. Att ett 
utbyte var personligt instrumentellt utlästes av formuleringen att en bok ”för framåt”. 
Opersonlig upplevelseläsning exemplifierades bl a med deckarläsning, som kunde motiveras 
med att ”man måste blåsa ur hjärnan ibland” eller att den hade ”eskapism” som syfte. En 
betraktarposition i förhållande till händelseförloppet var här tydlig. Opersonlig instrumentell 
läsning kunde gälla facklitteratur eller tidningsläsning, där syftet var att använda det man lärt 
sig i t.ex. datorkunskap, respektive att orientera sig i vad som händer i samhället. 
Utbyteskategorierna hade dock ingen konsekvent koppling till vissa genrer. Ibland visade det 
sig att mer än ett utbyte kunde uppträda samtidigt. 
 
Därefter studerades intervjumaterialet utifrån Vikströms teori med den hermeneutiska bågens 
tre delar. Yttranden som i sin helhet hade en prägel av en omedelbarhet tolkades som utryck 
för en första förståelse. Att en nunna liknade människor vid ”mottagningsapparater” stärkte 
vår uppfattning om att det fanns en insikt om en första fas i en texttolkning. Kännedom om 
analysmetoder framkom bl a i påpekanden om den sociala kontextens betydelse vid ett verks 
tillblivelse liksom läsarens beroende av sin samtid. Läsning av flera böcker om samma ämne 
kunde ge möjlighet till komparativ analys. Likaså såg en nunna band mellan texter genom att 
författare gjorde anspelningar på andra litterära verk genom citat. Genom att använda 
analysmetoder kunde nunnorna ge texter en rikare mening och ge uttryck för en 
tolkningskompetens. Böcker cirkulerade på klostren och innehållet diskuterades. Man hade 
även gemensamma läsupplevelser vid högläsningen. Sammantaget innebär dessa faktorer att 
förutsättningar för en tolkningsgemenskap finns. Den avslutande delen i den hermeneutiska 
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bågen exemplifierades bl.a. genom tillämpning av en ny förståelse. En tanke startas med en 
skönlitterär bok och leder till att informanten ser på sitt liv med nya ögon. 
 
Tillämpningen av Furhammars modell på intervjumaterialet gav en inblick i och förståelse av 
informanternas läsutbyte, och även hur och varför man läser i allmänhet.  
Insorteringen av intervjumaterialet under de fyra kategorierna är att betrakta mer som ett 
diskussionsförslag än en slutgiltig klassificering, då tveksamhet ibland uppstod inför 
tillämpningen av t.ex. dimensionen opersonlig. När det gällde att karakterisera en enskild 
grupps förhållningssätt till läsning är modellen inte helt perfekt. Läsutbytet kan växla över tid 
och en bok kan ge mer än en form av utbyte. En tendens framkom dock att kategorin 
personligt instrumentellt utbyte finns i större utsträckning hos våra informanter än vad som 
gäller allmänt.  
 
Vikströms teori, den hermeneutiska bågen, gav ökad förståelse för texttolkningsprocessen. 
Med hjälp av den kunde ett framträdande drag i nunnors läsning, ett tolkande sätt att läsa, 
illustreras. För att karakterisera en kyrklig grupp var den här teorin mer avpassad.  
 
En slutsats är att nunnornas livsval influerar deras läsning. Såväl klostermiljön, livsföringen 
som den historiska traditionen gynnar en läskultur. Religionen är central i nunnornas liv.  
Deras livsinriktning syftar till andlig utveckling och läsning är ett medel att nå detta.  
I analysen utifrån Furhammars teori visade sig följdriktigt personligt instrumentellt läsutbyte 
vara ett framträdande drag. I analysen utifrån Vikströms teori framkom att informanterna hade 
ett utvecklat tolkande sätt att läsa. Den kyrkliga kulturens hermeneutiska tolkningstradition 
har fått ett genomslag i deras förhållningssätt till läsning. I övrigt förefaller en stor del av 
deras läsning vara densamma som gäller fö r människor i allmänhet. Ett intryck är dock att all 
deras läsning präglas av en hög grad av medvetenhet.  
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10. Käll- och litteraturförteckning 
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Intervjuguide 
 

Ungefärlig ålder? 
 
Hur länge har du varit nunna? 
 
Vill du berätta lite om din bakgrund? 
 
Kan du berätta lite om vad du läser?  
 
Vilka behov tycker du läsningen fyller för dig? 
 
Skiljer sig ditt val av litteratur sedan du blev nunna? 
 
Har Ni någon särskild syn på läsning inom er gemenskap? 
 
Ingår det i nunnans livsföring att läsa eller är det självvalt utifrån intresse? 
 
Läser ni mest nutida religiös litteratur eller historisk? 
I vilket syfte läser Ni detta? 
(Intresse, studier, meditation, information) 
 
Är intellektuell stimulans viktig? 
 
Vilken typ av skönlitteratur tycker ni om att läsa? 
 
Vad ger läsningen? Vad vill du få ut av en bok? 
Tex kunskap avkoppling, information, underhållning annat? 
 
Hur ofta läser du? 
 
Har du någon favoritförfattare? Favoritbok? Varför är hon/hon det? 
 
Vad tycker du karaktäriserar en bra bok? 
 
Är det något Ni undviker att läsa? Varför i så fall? 
 
Läser ni facklitteratur/faktaböcker?  
I så fall- vilken typ av? 
Vad ger denna läsning? 
(nytta, kunskap, intresse) 
 
Diskuterar ni vad ni läser med varandra? 
 
Tipsar ni varandra om böcker? 
 
Var får ni tag i de böcker Ni läser? 
 
Finns det rättesnören för vad Ni bör läsa? 
Och inte bör läsa? 



 82 

 
Är det något mer Ni vill berätta kring Er läsning? 
  
Har ni högläsning? 
Vad ger det er? 
Fyller högläsningen en funktion som inte enskild läsning gör? 
 
Läser Ni dagstidningar? 
Vilka i så fall? 
Varför läser Ni dessa? 
 
Vilka tidskrifter läser Ni? 
 
Vad ger de? 
 
Tittar Ni på TV? 
 
Lyssnar Ni på radio?  
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Hej! 
 
Vi är två studerande vid Borås Högskola. Vi heter Ylva Lyshag och Jenny 
Mauritzon och är 39 och 40 år gamla. 
 
Vi läser biblioteks- och informationsvetenskap och ska nu sätta i gång med att 
skriva vår magisteruppsats. Det vi vill skriva om är vilka läsvanor nunnor har 
idag. Frågorna kommer att kretsa kring vad ni läser och vad ni har för tankar 
kring läsningen.  
 
Vi skulle bli glada om vi fick låna lite av Er tid för att ställa frågor till någon, 
eller gärna några av Er, om Era läsvanor.  
Detta någon gång under v 5-7. Närhelst det passar Er. 
 
Är det något Ni undrar över är Ni varmt välkomna att höra av Er till oss. Se 
nedan. 
 
Vi skulle bli mycket glada och tacksamma om vi fick komma. 
 
Med vänliga hälsningar 
Jenny & Ylva 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


